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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca  

   

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

   

Spomladi do rožne cvetice,  

poleti do zrele pšenice,  

jeseni do polne police,  

pozimi do snežne kraljice,  

v knjigi do zadnje vrstice,  

v življenju do prave resnice,  

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.  

   

A če ne prideš ne prvič ne drugič  

do krova in pravega kova,  

poskusi:  

vnovič  

in zopet  

in znova.  

(Tone Pavček) 



 

 



 

 

POVZETEK 

Učitelji v prvem triletju osnovne šole se pri svojem delu srečujejo z različnimi učenci, med 

katerimi so tudi potencialno nadarjeni. Po Konceptu: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli (1999) postopek identifikacije v tem obdobju še ni predviden, zato je 

od učiteljev odvisno, ali te učence prepoznajo in ali jim znajo ustrezno prilagoditi pouk, ki jim 

omogoča uresničevanje njihovih potencialov. V diplomskem delu me zanima, po katerih 

lastnostih učitelji prepoznajo potencialno nadarjene učence, na kakšne načine jih motivirajo 

za učno delo in kako njihovim učnim potrebam prilagajajo metode ter oblike pedagoškega 

dela.  

V teoretičnemu delu najprej opredelim pojem nadarjenosti, nato pa predstavim, kdo so 

nadarjeni učenci in katere so njihove značilnosti. Opišem postopek odkrivanja nadarjenih 

učencev v osnovni šoli, v nadaljevanju pa pozornost namenim najprej učni motivaciji, nato pa 

se posvetim poučevanju nadarjenih učencev. Izpostavim nadarjene otroke v predšolskem 

obdobju ter opišem, kaj naj bi učitelji upoštevali pri delu s potencialno nadarjenimi učenci v 

prvem triletju osnovne šole. Nazadnje predstavim uporabo kurikularnih modelov in 

individualiziranih programov, s katerimi ima šola možnost spodbujati nadarjene učence v 

skladu z njihovimi potenciali in interesi. 

V empiričnemu delu me zanima, po katerih lastnostih učitelji prepoznajo potencialno 

nadarjene učence, kdo jim pri tem pomaga in s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo. Rada 

bi izvedela tudi, kako učitelji motivirajo potencialno nadarjene učence ter kakšne prilagoditve 

dela z njimi izvajajo. Zanimajo me prednosti zgodnjega prepoznavanja nadarjenih in ključni 

problemi, ki pri tem nastajajo, kakor jih zaznavajo učitelji. 

Empirično raziskavo sem izvedla na vzorcu 35 učiteljev prvega triletja osnovne šole, ki so za 

namen diplomskega dela izpolnili anketni vprašalnik.  

Rezultati kažejo, da je pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev v prvem triletju za 

učitelje najpomembnejša lastnost ustvarjalnost. Pri prepoznavanju potencialno nadarjenih 

učencev učiteljem najpogosteje pomagajo šolski svetovalni delavci, pri tem pa se največkrat 

soočajo s težavo, da so učenci nezainteresirani za delo. Potencialno nadarjene učence učitelji 

najpogosteje motivirajo s pohvalo, med učnim procesom pa jim v največji meri prilagajajo 

tempo učenja. Učno delo najpogosteje diferencirajo pri matematiki in slovenskem jeziku. Za 

spodbujanje razvoja učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi izven rednega pouka šola 



 

 

 

 

nekajkrat na teden organizira interesne dejavnosti in dodatni pouk. Učitelji se na splošno 

zavedajo zahtevnega dela z nadarjenimi učenci, pri delu z njimi jim največ težav povzroča 

pomanjkanje časa. Zgodnje prepoznavanje nadarjenih se jim zdi pomembno, saj tako boljše in 

hitreje spodbujajo razvoj in uresničevanje njihovih nadpovprečnih potencialov, kot problem 

zgodnjega prepoznavanja nadarjenosti pa v največji meri navajajo težko prepoznavnost 

nadarjenosti.  

 

KLJUČNE BESEDE: potencialno nadarjeni učenci, učitelji, prvo triletje osnovne šole, 

prepoznavanje nadarjenih učencev, prilagoditve za nadarjene učence 



 

 

ABSTRACT 

During the first triad of the elementary school teachers meet different students, also the ones, 

potentially gifted. In the Concept: finding and working with the gifted students in the nine-

year elementary school (1999) the ways of identification in this period are not set yet and this 

is why it is up to teachers to discover these students and to adjust the lectures in ways which 

will help to stimulate their potentials. In this undergraduate thesis I am interested in the 

characteristics by which teachers recognize potentially gifted students, how they motivate 

them for schoolwork and how they adjust the methods of pedagogical work for their higher 

learning demands.  

 

In the theoretical part I first define talent. Then I write about who the gifted students are and 

what are their characteristics. I also write about the process of discovering the gifted students 

in the elementary school and about the learning motivation and ways of teaching them. Next, I 

point out gifted children in the preschool period and write about how should teachers of the 

first triad of elementary school work with those highly potential students. At last, I introduce 

the use of special curricular models and individualized programs, which can be used to 

stimulate the gifted students according to their potentials and interests.  

 

In the empirical part I want to see by which characteristics the gifted students are recognized 

by the teachers, who help the educators with that, and what problems usually come on their 

way. I also want to find out how teachers motivate those students and what adjustments of 

work they practice with them. I am interested in the benefits of early recognition of gifted 

students and the major problems that teachers recognize by doing so. 

 

The empirical part was conducted through the sample of 35 teachers of the first triad of the 

elementary school, who filled out the questionnaire, made for the needs of this undergraduate 

thesis. 

 

The results show that the creativity is the most important characteristic in the process of 

identification of the gifted students. School social workers help the teacher with this process 

of identification and the major problem that they face during it is the students’ disinterest for 

additional work. However, the potentially gifted students are usually motivated for work by 

teacher’s price, and during the learning process, teachers usually adjust the tempo of learning. 



 

 

 

 

The learning process is usually adjusted for mathematics and Slovenian language learning. 

For the stimulation of development of the students with capabilities above average, the school 

organizes different interesting activities and additional lectures. In general, teachers are aware 

about the importance of their additional work with the gifted students, however, the major 

problem they face with that is the lack of time. Early identification of the gifted students 

seems important to teachers because of the easier and faster way for the gifted to develop their 

full potentials and capabilities. However, as the major problem of early recognition of talents 

they state the heavy identification of talent. 

 

KEYWORDS: potentially gifted students, teachers, the first triad of the elementary school, 

identification of the gifted students, provision for gifted students 
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1 UVOD 

 

»Najplemenitejši užitek je radost razumevanja.« (Leonardo da Vinci) 

Nadpovprečno sposobni posamezniki so naravno bogastvo človeštva in predstavljajo 

potencial za visoke dosežke na različnih področjih človeku koristnih dejavnosti. Sodobni 

šolski sistemi danes poskušajo upoštevati segment razvijanja nadarjenosti kot pomemben 

element razvoja celotne družbe. Imeti nadarjene za družbo danes pomeni pomembno 

tehnološko moč, višji standard in bogastvo, bolj razvito kulturo in zavest. Vse to pa lahko 

dosežemo, če znamo izkoristiti potenciale, ki nam jih ponujajo. V Beli knjigi (2011) piše, da 

je v populaciji pričakovati do 10 % nadarjenih učencev. 

Učitelji imamo v procesu prepoznavanja in dela z nadarjenimi nepogrešljivo vlogo. Zavedati 

se moramo, da nadarjeni potrebujejo dovolj prostora, da se lahko razvijajo, izziv, s katerim 

pri njih spodbudimo višje kognitivne procese in veselje do učenja, ki ga dosežemo z 

ustrezno motivacijo. Še posebej v prvem triletju osnovne šole, ko po Konceptu: odkrivanje 

in delo z nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole (1999; v nadaljevanju Koncept) 

postopek identifikacije nadarjenih še ni predviden, je prepuščeno avtonomiji učitelja, katere 

metode in oblike dela bo uporabil pri poučevanju potencialno nadarjenih učencev.  

V svojem diplomskem delu imam zato namen raziskati, kako učitelji v prvem triletju 

osnovne šole prepoznajo potencialno nadarjene učence, na kakšne načine spodbujajo 

uresničevanje njihovih potencialov in kako skrbijo za učno bogato oziroma spodbudno 

okolje, v katerem se bodo lahko takšni učenci optimalno razvijali. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV NADARJENOSTI  

»O nadarjenosti sicer ni splošno sprejete definicije, vendar splošno velja, da predstavlja 

nadarjenost vsoto danih in pridobljenih dejavnikov, ki omogočajo nadpovprečne stvarne ali 

le latentne, osebno ali družbeno koristne stvaritve na enem ali več toriščih ljudske 

dejavnosti. Specifična organiziranost živčevja, nagnjenj, interesov in motivov nadarjenih pa 

daje pečat tudi njihovi osebnosti.« (Strmčnik, 1994, str. 12) 

L. Magajna in A. Božič (v Juriševič, Stritih, 2012, str. 27) pravita: »Sama beseda 

nadarjenost vsebuje idejo o daru, ki ga nadarjeni nosi v sebi, torej o potencialu, ki ga ima 

(skritega). Navzven se nadarjenost odraža v vedenju in aktivnosti. Ker je zelo kompleksna, 

se lahko izraža na različne načine. Značilnosti doživljanja in motivacijska naravnanost 

nadarjenih so manj opazne, a enako pomembne za razvoj njihovih potencialov.« 

»Kljub temu, da so skozi zgodovino številni raziskovalci skušali konceptualizirati 

nadarjenost, pojem še danes ni enotno opredeljen, cilj vseh teh pa prizadevanj pa ostaja 

enak: prepoznati, negovati in spodbujati nadarjenost. Tako je denimo v sodobnejših modelih 

(npr. Gagne, Feldhusen, Mӧnks, Tannenbaum) nadarjenost opredeljena kot splet notranjih 

(psiholoških) in zunanjih (kontekstnih) spremenljivk, ki interaktivno vodijo k razvoju 

nadarjenega vedenja; nadarjenost ni več pojmovana v strogem psihometričnem smislu 

(izmerjena kot inteligentnost) temveč so pri njeni manifestaciji poleg genetskih vse bolj 

poudarjeni tudi raznoliki dejavniki okolja.« (Juriševič v Bezić, 2012, str. 39) 

Med različnimi teoretičnimi modeli nadarjenosti so pri oblikovanju Koncepta (1999) 

upoštevali Renzullijev trikrožni model iz leta 1986, po katerem je nadarjenost opredeljena 

kot: »produkt interakcije med tremi dejavniki: (1) nadpovprečne sposobnosti (splošne ali 

specifične), (2) ustvarjalnosti in (3) predanosti nalogi (motiviranost).« (Juriševič, 2012b, str. 

29) 
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Slika 1: Renzullijev trikrožni model nadarjenosti 

(Žagar v Bezić, 2006, str. 10) 

 

2.2 NADARJENI UČENCI 

V zakonu o osnovi šoli (ZOsn, 1996) so bili od leta 1996 do leta 2011 nadarjeni učenci, 

skupaj z učenci z učnimi težavami in učenci, ki potrebujejo posebej prilagojene programe, 

opredeljeni kot učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Na osnovi nove 

Bele knjige o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 pa je bila sprejeta novela Zakona o 

osnovni šoli, ki prinaša nekatere spremembe v statusu nadarjenih. Nadarjene učence loči od 

učencev z učnimi težavami in učencev s posebnimi potrebami in jih opredeli kot: »Nadarjeni 

učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem 

zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode 

in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in 

skupinske pomoči ter druge oblike dela.« (ZOsn, 2011, 11. člen) 

V Beli knjigi (2011) so nadarjeni učenci predstavljeni kot učenci, ki so po določenih 

nacionalnih kriterijih visoko nadpovprečni in jih je v populaciji do 10 %. Nadarjene učence 

je potrebno obravnavati kot samostojno skupino učencev, ki ima na področju učenja 

nadpovprečne potenciale oziroma dosežke, ki upravičujejo individualizirane prilagoditve v 

okviru osnovnega šolanja. 

Najpogosteje uporabljena definicija je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju 

nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, 

ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali 
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potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 

umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 

prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill, 1978, v Koncept, 1999). 

Ferbežar (2008a) meni, da so nadpovprečne sposobnosti prisotne pri otrocih in mladostnikih 

iz vseh kulturnih skupin, iz vseh ekonomskih razredov in vseh področjih človeškega 

prizadevanja. Nadarjene najdemo tudi med socialno ali kulturno prikrajšanimi, telesno 

oviranimi, učno neuspešnimi ter učenci s težavami v socialnem prilagajanju. Vsak otrok je 

genetsko edinstven, njegov potencial ima močno dedno osnovo, toda otrok potrebuje tudi 

spodbudno okolje, da lahko razvije svoj potencial. Za to so potrebni še ustvarjalnost, 

motivacija in okolje. Za ustvarjalnega otroka je značilno, da se ne zadovolji z najbližjo 

rešitvijo problema, ampak išče rešitve v najrazličnejših smereh in po nenavadnih poteh. 

Otrok oblikuje nevsakdanje, nenavadne ideje in domišljijo, pri razmišljanju je prožen – 

probleme obdela z različnih zornih kotov, na neobičajen način. Pomembna je tudi otrokova 

ambicioznost, težnja, da si postavlja visoke cilje in dosega določene rezultate. Priznanje 

otrokovih dosežkov je pomembna in močna zunanja spodbuda. Za razvoj otrokove 

nadarjenosti je zelo pomemben nekdo, ki si nenehno prizadeva za otrokov razvoj in ga 

optimalno spodbuja. Za razvoj otrokove storilnosti je pomembno srečanje vseh teh področij: 

nadarjenosti, ustvarjalnosti ter motivacije in okolja. Šele ko se vsa ta področja prekrivajo, 

lahko otrok dosega visoke rezultate. 
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2.3 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo 

pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite (Koncept, 1999). Kljub temu pa velja, 

da nadarjeni učenci niso homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine 

nadarjenih. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih se nanašajo na 

različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno. 

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je 

nadarjen. Najbolj tipične so naslednje (Koncept, 1999) : 

Miselno-spoznavno področje: 

- razvito divergetno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

- razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), 

- nenavadna domišljija, 

- natančnost opazovanja, 

- dober spomin, 

- smisel za humor. 

Učno-storilnostno področje: 

- široka razgledanost, 

- visoka učna uspešnost, 

- bogato besedišče, 

- hitro branje, 

- spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.),  

- motorična spretnost in vzdržljivost. 

Motivacija: 

- visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,  

- radovednost, 

- raznoliki in močno izraženi interesi,  

- vztrajnost pri reševanju nalog,  

- visoka storilnostna motivacija,  

- uživanje v dosežkih. 

Socialno-čustveno področje: 

- nekonformizem, 

- močno razvit občutek za pravičnost, 

- neodvisnost in samostojnost, 
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- sposobnost vodenja in vplivanja na druge,  

- izrazit smisel za organizacijo,  

- empatičnost – zmožnost vživljanja v čustva nekoga drugega. 

 

2.4 PREPOZNAVANJE NADARJENIH UČENCEV 

»Prepoznavanje nadarjenosti je fleksibilen postopek v smislu procesne diagnostike 

(spremljava učencev) in poteka na podlagi različnih virov in vrst podatkov: testov 

sposobnosti, ocenjevalnih lestvic za učitelje in/ali ekspertnih ocen ter izjemnih dosežkov 

učencev. Pri prepoznavanju nadarjenih učencev je potrebno posebno pozornost nameniti 

učencem iz drugega kulturnega in/ali jezikovnega okolja, učencem iz družin s socialno 

problematiko ter učencem s posebnimi potrebami, kajti nadarjenost teh učencev pogosto ni 

uresničena ali pa je prikrita, zato jo je toliko težje prepoznati.« (Juriševič v Bela knjiga, 

2011, str. 339) 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2011, 11. člen) določa, da se mora nadarjenim učencem 

prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge oblike 

individualne ter skupinske pomoči, zato D. Boben (v Juriševič, Stritih, 2012, str. 60) pravi, 

da: »Cilj identifikacije ni samo identifikacija učenca na intelektualnem, ustvarjalnem, 

specifično akademskem (učnem), voditeljskem, umetniškem ali psihomotoričnem področju, 

ampak je celostno poznavanje posameznika, njegovih sposobnosti, dosežkov, interesov, 

navad, stila učenja, motivacije, samopodobe, njegovih šibkih in močnih področij, z enim 

samim namenom, da bi lahko zanj dobro pripravili individualiziran program.« 

Prepoznavanje nadarjenosti pri učencih se v osnovni šoli izvaja sistematično od četrtega 

razreda naprej po tri-stopenjskem modelu odkrivanja nadarjenih učencev, in sicer (Bezić, 

2006, str. 13):  
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 Evidentiranje 

Z evidentiranjem izberemo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Gre za 

nekakšno presejanje širše skupine učencev, ki jih nato na drugi stopnji (identifikacija) 

poglobljeno spoznavamo z veljavnimi psihološkimi preizkusi in na temelju ocenjevalne 

lestvice, s katero učitelj oceni učenčevo nadarjenost. Pri evidentiranju uporabimo že zbrane 

podatke o učencih, posebnih pripomočkov na tej stopnji ne uporabljamo. Kriteriji 

evidentiranja so: 

- Učni uspeh 

Učenec mora dosledno izkazovati odlični učni uspeh praviloma v vseh razredih do izvedbe 

evidentiranja. Pri opisnem ocenjevanju pa mora učenec dosledno dosegati višje oziroma 

najvišje standarde znanja, da je lahko izbran v skupino evidentiranja. 

- Dosežki 

Upošteva se dosledno izkazovanje izjemnih dosežkov na specifičnih področjih, kot so 

likovna, glasbena, tehnična in športna vzgoja, ter v raznih krožkih in drugih interesnih 

dejavnostih. Na temelju tega kriterija evidentiramo zlasti talentirane učence. 

- Učiteljevo mnenje 

Posebno pozornost naj bi učitelji posvetili tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in 

nimajo izstopajočega uspeha in drugih visokih dosežkov. Razmisliti moramo zlasti o 

učencih, ki prihajajo iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali 

imajo specifične učne ali vedenjske težave. 

- Tekmovanje 

Upošteva se udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih.  

- Hobiji 

Mišljene so specifične prostovoljne aktivnosti, za katere imajo učenci močan interes in 

dosegajo izjemne rezultate (npr. fotografiranje, modelarstvo, raziskovanje žuželk itd.). 

- Mnenje šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavci naj bi bili pozorni predvsem na tiste učence, ki niso bili evidentirani na 

temelju ostalih petih kriterijev, pa so po njihovem mnenju lahko nadarjeni. 
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Učenec, ki izpolnjuje vsaj enega od šestih kriterijev, je vključen v naslednjo skupino 

identifikacije. 

 Identifikacija 

Identifikacija zajema poglobljeno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 

merila: 

a) Ocena učiteljev. 

Učitelj oblikuje oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice 

nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja: 

- razumevanje in pomnjenje snovi, 

- sposobnost sklepanja, 

- ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

- motiviranost in interesi, 

- vodstvene sposobnosti, 

- telesno-gibalne sposobnosti, 

- izjemne dosežke (performance) na različnih področjih (umetniških, praktično-

tehničnem in drugih področjih). 

b) Test sposobnosti. 

Uporablja se test Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC) ali 

Ravenove progresivne matrice. 

c) Test ustvarjalnosti. 

Uporabljajo se Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT). 

Učenca identificiramo kot nadarjenega, če je vsaj pri enem od meril dosegel zahtevani 

nadpovprečni rezultat. 

T. Bezić (2006) meni, da je presejanje nadarjenosti po posameznih merilih smiselno tudi 

zaradi tega, ker s tem identificiramo tako učence, ki so splošno nadarjeni, kot tudi tiste, ki so 

nadarjeni samo na specifičnem področju. Za splošno nadarjene lahko označimo učence, ki so 

dosegli zahtevani rezultat pri več različnih merilih, specifično nadarjeni (talentirani) pa so 

učenci, ki so dosegli zahtevani rezultat pri posameznem merilu (na enem od področij 

nadarjenosti, ki jih zajema ocenjevalna lestvica nadarjenosti učencev; na testu 

inteligentnosti, tu se pokažejo akademsko nadarjeni, ali na testu ustvarjalnosti, to so 

kreativno-produktivno nadarjeni).  
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 Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja 

V zadnji stopnji odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani 

starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o 

otrokovi nadarjenosti. Da bi starši lahko čim bolje ocenili nadarjenost svojega otroka, je 

priporočljivo, da šole pred pridobitvijo njihovega mnenja organizirajo posebne seminarje, na 

katerih starše informirajo o značilnosti nadarjenih otrok in kako jih lahko spoznavamo. 

Seveda pa je treba starše seznaniti z našo aktivnostjo odkrivanja nadarjenih in pridobiti 

njihov pristanek že na prvi stopnji evidentiranja.  

 

Postopek odkrivanja nadarjenih ni enak v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

devetletne osnovne šole. 

V prvem triletju se izvede samo prva stopnja postopka (evidentiranje). Ocenjevalne lestvice 

nadarjenosti učencev in psiholoških testov ne uporabljamo, ker se ti pri mlajših otrocih 

običajno pokažejo kot manj zanesljivi zaradi raznih naključnih vplivov na testni rezultat in 

zaradi hitrega razvoja otrok teh starosti.  

V drugem ali po potrebi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se izvedeta tudi 

druga in tretja stopnja postopka (identifikacija in seznanitev staršev ter pridobivanje 

njihovega mnenja). Nadarjenost učencev je pri tej stopnji že toliko oblikovana in 

diferencirana, da jo je treba natančneje določiti z bolj objektivnimi pripomočki. Poleg tega 

se delo z nadarjenimi razširi tudi na nekatere bolj specifične aktivnosti, ki pogosteje 

potekajo v oblikah fleksibilne in delne zunanje diferenciacije. 

Dokončna odločitev o tem, ali je učenec nadarjen se sprejme na sestanku oddelčnega 

učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za 

delo z nadarjenimi učenci.  
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2.5 UČNA MOTIVACIJA  

Učencev ne moremo nikoli ničesar naučiti, 

ponudimo jim lahko samo priložnost za učenje. 

Carl Rogers 

 

Obstaja več definicij motivacije; za C. Razdevšek – Pučko (2009) je motivacija psihični 

proces, ki izzove človekovo delovanje, mu daje moč, da vztraja tako dolgo, da doseže cilj, s 

katerim zadovolji potrebo, ki je bila izvor motivacije. Opozoriti je potrebno na procesno-

dinamično pojmovanje motivacije, kar pomeni, da gre za psihološki proces, ki je v 

interakciji z drugimi psihološkimi procesi in se spreminja. 

»Vsak učitelj ve, kako pomembna je motivacija za uspešno učenje. Za uspeh pri učenju ni 

pomembno le, da se znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v 

doseganje zastavljenih, tudi zahtevnejših učnih ciljev in pri tem vztrajati.« (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 184) 

V psihologiji učno motivacijo razumemo kot posebno vrsto motivacije, ki jo učenec s 

svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja. Motivacija, ki je sicer psihološki 

proces, v obliki različnih motivacijskih sestavin – to so na primer interesi, atribucije, 

samopodoba, cilji, zunanje spodbude, vrednote – sproži učni proces tako, da ga najprej 

aktivira, nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge oziroma učnega 

cilja. Vedenjski izraz motivacije, ki je ob tem razviden iz učenčevega razmišljanja, 

čustvovanja in ravnanja imenujemo učna motiviranost. Motivacija se vedno dogaja v 

učencu. Z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih kot učitelji namenimo učencem med 

poučevanjem, lahko motivacijo negujemo, ozaveščamo, dodatno krepimo, spodbudimo ali 

pa, nasprotno, celo pripomoremo k njenemu zniževanju (Juriševič, 2012a). 

B. Marentič Požarnik (2000) meni, da je za razumevanje in spodbujanje učne motivacije 

najpomembnejše, kako razrešujemo dilemo in odnos med zunanjo in notranjo motivacijo za 

učenje.  

»O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen 

sestavni del same dejavnosti, torej učenja. Učenje je torej le sredstvo za doseganje pozitivnih 

in izogibanje negativnim posledicam. Zunanja motivacija običajno ni trajna; če vir zunanje 
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podkrepitve izgine, dejavnost preneha; če učencu ni treba več prebirati kakovostnih 

leposlovnih knjig pri obveznem branju, tega ne bo počel. Pri notranji motivaciji je cilj 

delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti, 

doseči nekaj, kar nas zanima, obvladati določeno spretnost, nekaj novega spoznati in 

razumeti. Proces je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva. 

Poleg zadovoljstva je prednost takšne vrste motivacije tudi v trajnosti, v kakovostnejši 

dejavnosti ter boljših rezultatih.« (Marentič – Požarnik, 2000, str. 188) 

 

2.5.1 MOTIVACIJA NADARJENIH UČENCEV 

Tako kot vsi učenci tudi učenci z nadpovprečno visokimi učnimi sposobnostmi potrebujejo 

motivacijo za učno delo. Ker je vsak učenec individuum, je za vsakega značilna drugačna 

motivacija za sodelovanje pri pouku ter šolsko učenje.  

M. Juriševič (v Bezić, 2012, str. 38) pravi: »Natančneje kot učitelji prepoznavajo 

motivacijske značilnosti nadarjenih učencev, ustrezneje lahko načrtujejo in spodbujajo učne 

dejavnosti, ki so zanje motivirajoče. Končni cilj je namreč, da jih pripeljejo do kakovostnega 

znanja v skladu z njihovimi potenciali ter učnimi dosežki, ki prispevajo ne le k njihovem 

osebnostnem razvoju temveč k splošnemu družbenemu razvoju na različnih področjih.« 

 Notranja motivacija nadarjenih učencev  

Vsi nadarjeni učenci niso enako motivirani za šolsko učenje in pomanjkanje notranje 

motivacije lahko resno ogrozi razvoj njihovih potencialov in vodi celo k učni neuspešnosti. 

Upad notranje motivacije za učenje v šoli iz otroštva v mladostništvo pojasnjujemo s 

predpostavko, da s šolanjem pri nekaterih nadarjenih učencih njihova nadarjenost postaja 

čedalje manj skladna s ponudbo in zahtevami učnega načrta in se zato začnejo v šoli 

dolgočasiti. Sodobna družba danes nadarjenim učencem ponuja veliko v smislu možnosti in 

priložnosti za udejstvovanje in individualizacijo, obenem pa od njih tudi veliko in predvsem 

prehitro zahteva – v smislu čustvenega obvladovanja, socialno odgovornega vedenja in 

oblikovanega vrednotnega sistema, za dosego teh ciljev pa jih predvsem zunanje spodbuja in 

zunanje nagrajuje (Juriševič, 2012a). 
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 Zunanja motivacija nadarjenih učencev 

Čeprav je potrebno pri nadarjenih učencih spodbujati notranjo motivacijsko usmerjenost in 

zadovoljitev psiholoških potreb po samostojnosti, kompetentnosti ter socialni vpetosti, ne 

smemo popolnoma zanemariti zunanjih motivacijskih spodbud, kot so pohvala, nagrada, 

ocena, ugodnost itd. Te so namreč v šoli tudi velikokrat potrebne, da se učenci nečesa 

naučijo. Nadarjeni učenci namreč pri učenju, še posebno v prvih šolskih letih, potrebujejo 

stabilno oporo in jasne usmeritve pri učenju učenja, da kasneje lahko postanejo samostojni, 

učinkoviti in uspešni učenci (Juriševič v Bezić, 2012). 

 

2.6 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Pedagoško delo z nadarjenimi učenci odpira dve vprašanji: kaj delati z nadarjenimi  in kako 

delati z nadarjenimi učenci. Preseči je potrebno klasično poučevanje, ki je prilagojeno 

»povprečnemu« učencu in predvsem frontalnemu poučevanju.  

Vsaka šola mora poskrbeti, da bodo nadarjeni učenci (Škufca, 2006): 

- živeli in delali v razumevajočem okolju, ki bo podpiralo njihove posebne potrebe in 

želje; 

- zgodaj odkrivali veselje do učenja; 

- lahko hitreje napredovali po obogatenih, problemsko zasnovanih in diferenciranih 

učnih programih; 

- lahko ustvarjalno delali, kar pomeni manj stereotipnega poučevanja in ponavljanja in 

več hevrističnega učenja; 

- čim prej obvladali temeljne jezikovne, matematične, naravoslovne, socialne in druge 

spretnosti, sposobnosti in navade kot instrument učenja; 

- imeti možnost razvijati in zadovoljevati svoji starosti primerne socialne in 

emocionalne potrebe; 

- imeti možnost učiti se osebne in socialne odgovornosti za svoje obnašanje in 

ravnanje ter spoznati posledice neustrezno usmerjene nadarjenosti.  
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Delo z učenci, ki imajo višje zmožnosti kot njihovi vrstniki, izhaja iz naslednjih temeljnih 

načel o nadarjenih, ki so zapisane v Konceptu (1999): 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

- hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

- razvijanje ustvarjalnosti, 

- uporaba višjih oblik učenja, 

- uporaba sodelovalnih oblik učenja, 

- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

- upoštevanje individualnosti, 

- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

- skrb za celostni osebnostni razvoj, 

- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, 

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

- programa, 

- skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 

- sprejeti, 

- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 

interese. 

 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2006, 40. člen) določa, da v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju učitelj pri pouku diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti v oblikah 

notranje diferenciacije. Poleg razrednih učiteljev pri delu z nadarjenimi sodelujejo tudi 

učitelji podaljšanega bivanja, svetovalni delavci, knjižničarji, vodstvo šole itd. (Koncept, 

1999). 

 

Po Konceptu (1999) so predlagane naslednje metode dela z nadarjenimi učenci: 

- notranja diferenciacija, 

- individualne zadolžitve učencev, 

- individualiziran pouk, 

- kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 

- posebne domače zadolžitve; 

- dnevi dejavnosti, 

- interesne dejavnosti, 

- hitrejše napredovanje in 
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- dodatni pouk. 

 

Po Konceptu (1999) je pri izdelavi posebnih programov za nadarjene potrebno še posebej 

upoštevati naslednje pogoje: 

 da izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov; 

 da je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja; 

 da zagotavlja učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne 

izzive; 

 da izbrana metoda ne bi otroka odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na 

nadaljnje učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljala do 

dolgočasja; 

 da izbrana metoda daje prednost procesu po meri otroka. 
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2.6.1 DIFERENCIACIJA, INDIVIDUALIZACIJA IN PERSONALIZACIJA  

Po F. Nolimal (v Bezić, 2012) učno diferenciacijo, individualizacijo in personalizacijo 

narekujejo številne razlike med učenci, kot na primer v starosti, predznanju, posebnih 

potrebah, socialno-kulturnem okolju, iz katerega prihajajo, psihofizičnem razvoju, spretnosti 

napredovanja, nivoju aspiracije, tempu in hitrosti učenja, interesih in stališčih do učenja, 

dosežkih, temperamentu in karakterju, odnosu do učenja. 

Individualizacija poučevanja je: »Didaktični princip, ki obvezuje šolo in učitelja, da učne 

cilje, vsebine, metode, odnose in pomoč pri pouku prilagajajo učencu, da odkrivajo, 

upoštevajo in razvijajo znanstveno priznane razlike med učenci in si prizadevajo, da 

skupinsko poučevanje in učenje čim bolj individualizirajo in personalizirajo, da učencu 

omogočijo relativno samostojno in samoiniciativno učenje, usklajeno z družbenimi in 

splošnimi nalogami pouka, da priznajo originalnost njegove osebnosti, da podpirajo njegove 

hobije, želje in potrebe, četudi le-te nimajo občega pomena. Individualizirati pouk pomeni 

pouk prilagoditi sposobnostim, posebnostim ali interesom posameznih učencev.« (Nolimal v 

Bezić, 2012, str. 98) 

Diferenciacija demokratično in humano usmerja učence glede njihovih specifičnih, učnih in 

drugih razlik v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine z namenom, da bi 

jim čim bolje prilagodili pouk. Razlika med diferenciacijo in individualizacijo je, da je 

diferenciacija spreminjanje, ločevanje posameznih učnih dejavnosti, individualizacija pa 

prilagajanje (Nolimal v Bezić, 2012). 

T. Bezić in F. Strmčnik (1998) delita diferenciacijo na zunanjo in notranjo: 

Zunanja diferenciacija predstavlja zunajšolske oblike skrbi za nadarjene. Zelo težko jo je 

ločiti od šolske, saj se ena in druga prepletata. Pogoste oblike zunajšolskega zbiranja 

nadarjenih različne starosti in njihovih staršev so:  

- ekskurzije, nekajdnevni kampi ali počitniški tečaji; nameni teh so kompleksnejši, 

na primer socialna vzgoja prek socialno mešanih skupin nadarjenih in ozaveščanje 

njihove drugačnosti, vključevanje v različne predmetne dejavnosti, izmenjava 

izkušenj, izobraževanje in sodelovanje staršev; 

- v okviru zunajšolskih civilnih ustanov nastajajo razne šole (glasbena, baletna, 

likovna ...) ter delujejo mnoge specializirane interesne dejavnosti nadarjenih;  

- predvsem v tujini je za nadarjene znana sobotna šola.  
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Notranja diferenciacija ohranja naravne, mešane, heterogene učne razrede in oddelke, 

individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skuša upoštevati znotraj razredov z 

variiranjem učnih ciljev in vsebin, v okviru različnih socialnih učnih oblik, metod, učne 

tehnologije in z vključevanjem individualizirane učne pomoči. Učence zgolj občasno in za 

krajši čas razporedijo na bolj homogene učne skupine, kjer jim, skladno s potrebami 

učencev, prilagodijo različne učne dejavnike, na primer učne cilje, vsebino, učna sredstva, 

metode, didaktično vodenje, učni čas, sodelovanje itd. Grupiranje učencev v sistemu 

notranje diferenciacije je spontano, prostovoljno, na podlagi interesov in medsebojnih 

odnosov. V ospredju ukrepov v notranji diferenciaciji je spoštovanje različnosti učencev, 

medsebojna pomoč, solidarnost ter prizadevanje, da bi vsi učenci kar najbolje razvili svoje 

intelektualne, osebnostne in socialne zmožnosti in da pri tem krepijo samodejavnost, 

samostojnost ter socialno komunikacijske in kooperativne sposobnosti. 

 

Za personalizacijo F. Nolimal (v Bezić, 2012, str. 99) zapiše: »To ni individualno učenje, 

kjer vsak učenec sedi sam. Ne pomeni niti, da so otroci prepuščeni sami sebi – kar pogosto 

pričakovanja dodatno znižuje. Gre za razvoj poučevanja glede na različne tipe učencev; gre 

za skrbno negovanje edinstvenih talentov vsakega učenca. Za razliko od individualizacije 

učnega procesa, ki poteka bodisi v socialni učni skupini ali izolirano od skupine, je za 

personalizirano učenje bistveno, da poteka v socialni učni skupini, z visoko kakovostnim 

izobraževanjem, tj. s ponudbo različnih načinov učenja, usklajenih z izkušnjami, 

predznanjem, kognitivnim razvojem, interesi in talenti posameznikov, kar omogoči 

slehernemu učencu, da razvije samozavest in sposobnosti, ki omogočajo avtonomijo, 

emancipacijo in samouresničevanje. Od šol se pričakuje, da bodo gradile na predhodnih 

izkušnjah, da bo šolanje zanesljivo, kakovostno, bolj dostopno in odprto za vsakega 

posameznika.« 
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2.7 NADARJENI OTROCI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

V. Tihelj (v Blažič, 2003) je mnenja, da se znaki otrokove kasnejše nadarjenosti pojavijo že 

zelo zgodaj, kmalu po rojstvu. Če znake potencialne nadarjenosti opazijo starši oziroma 

vzgojitelji otroka, potem mu s spodbujanjem lahko omogočijo optimalen razvoj njegovih 

potencialov. Če pa znaki ostanejo neodkriti, potem se bo otrok lahko razvil v povprečno 

odraslo osebo. Prepoznavanje naj bi se ravno zaradi tega razloga začelo že v zgodnjem 

otroštvu, vendar se problem pojavlja ravno pri vzgojiteljicah v vrtcih. Te namreč zmorejo 

prepoznati potencialno nadarjenega otroka, a ne znajo zadovoljiti njegovih posebnih potreb 

in ga ustrezno socialno integrirati.  

Tudi B. Stritih (v Juriševič, Stritih, 2012, str. 98) izpostavi problem v slovenskih javnih 

vrtcih, da o posebni skrbi za potencialno nadarjene predšolske otroke ne govorimo: »Nikjer 

ni eksplicitno zapisano ničesar o (možnih) drugačnih razvojnih in izobraževalnih potrebah, 

ki bi jih lahko imeli nadarjeni predšolski otroci, niti se vrtcem ne nalaga posebne skrbi med 

opredeljenimi skupinami predšolskih otrok s posebnimi potrebami. To seveda ne pomeni, da 

posamezni strokovni delavci (vzgojiteljice, svetovalna služba) oziroma posamezni vrtci ne 

prepoznavajo takih posameznih otrok, pri katerih je že zgodaj opaziti, da je njihov razvoj 

hitrejši, da se hitreje učijo ali da zmorejo več in drugače kot vrstniki njihove starosti. Vendar 

je skrb ter odgovornost za načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dela s takimi otroki 

prepuščena vzgojiteljicam samim.«  

Izkazovanje nekaterih značilnosti nadarjenosti v zgodnjem otroštvu, tekom predšolskega 

obdobja in na začetku šolanja, v nobenem primeru ne moremo jemati kot dovolj zanesljiv 

napovednik, da bo otrok tudi kasneje v svojem življenju nadarjen, enako kot se izostanka 

izkazovanja nadarjenosti v tej starosti ne more vzeti kot zanesljive napovedi, da takšen otrok 

tudi kasneje ne bo pokazal nadarjenosti na nekem področju. Zaradi tega se tudi izraz 

»nadarjen otrok« za to razvojno obdobje uporablja samo pogojno, zato moramo vsakega 

predšolskega otroka obravnavati kot potencialno nadarjenega. Namreč ali bo otrok razvil 

svojo nadarjenost in ali jo bo tudi izkazoval na nekem področju svojih aktivnosti, je poleg 

tega, kar je prinesel s seboj na svet prirojenega, v veliki meri odvisno tudi od številnih 

zunanjih vplivov, ki jim bo otrok izpostavljen v življenju, še posebej tekom zgodnjega 

otroštva.  

Čeprav v prvem starostnem obdobju še zelo težko govorimo o nadarjenosti, je vsekakor med 

otroki opaziti velika odstopanja v razvoju, za katera težko rečemo ali so dedno pogojena ali 
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so rezultat okolja, v katerem otrok živi. V drugem starostnem obdobju lahko, tudi po zaslugi 

govora, bolj natančno opazujemo in sledimo otrokovi ustvarjalnosti na različnih področjih. 

Najbolj primerna starost otrok za opazovanje za primere odkrivanja nadarjenosti je nekje 

med četrtim in šestim letom starosti (Stritih v Juriševič, Stritih, 2012). 

Za vzgojiteljice v vrtcih je pri prepoznavanju nadarjenih otrok najbolj uporabna tehnika 

opazovanja. Pri tem je pomembno, da sodelujeta obe strokovni delavki, tako vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice, ter si vsa opažanja tudi zapišeta. Za kvalitetno delo je potrebo za 

vsakega otroka posebej ugotoviti, kakšno stopnjo v razvoju ustvarjalnosti je dosegel na 

posameznem področju, to pa lahko strokovne delavke naredijo le, če te stopnje dobro 

poznajo ter na podlagi načrtnega opazovanja in beleženja otrokom omogočijo take 

aktivnosti, ki ga bodo spodbujale k doseganju ciljev na naslednji stopnji (Logar, 2010).  

Sodobna teoretska spoznanja o razvoju, nadarjenosti, kreativnosti in procesih učenja ter 

spoznanja, ki so podkrepljena z izkustvenim delom s predšolskimi otroki, zagovarjajo 

posebne izobraževalne pravice teh otrok, pravice do njihove prepoznane drugačnosti in 

posledično tudi do strokovno osmišljenega obogatitvenega dela že v vrtcih. Nekateri 

vrtčevski otroci so lahko že toliko (oziroma dovolj) nadarjeni, da bi se jim smelo oziroma 

moralo ponuditi še kaj več kot ostalim, brez strahu pred možnimi negativnimi posledicami 

za kasnejši razvoj teh otrok. Toda predšolska stroka in zakonodajalec so prepričani, da je za 

mlajše, potencialno nadarjene predšolske potrebe ter njihove morebitne drugačne 

izobraževalne potrebe dovolj, če uzakonijo odprt in procesno naravnan predšolski 

kurikulum. V njem pa se je dovolj zanesti na strokovno anatomijo vsakega posameznega 

vzgojitelja v vrtcu pa bo dovolj dobro poskrbljeno za vse (Stritih v Juriševič, Stritih, 2012). 
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2.8 NADARJENI UČENCI V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

L. Magajna in A. Božič (v Juriševič, Stritih, 2012, str. 31) izpostavita: »Nadarjeni otroci se 

dobro razvijajo že pred vstopom v šolo v vrtcu ali znotraj družine, vendar zelo hitro izgubijo 

motivacijo za učenje, ko stopijo v šolo, ter trajno dosegajo znižane dosežke. Na njihovo 

prilagajanje vpliva nivo stresa ob vstopu v šolo, neprilagojene in pogosto prenizke šolske 

zahteve glede na njihovo predhodno znanje ter pritiski vrstnikov. Zato je zelo pomembno, da 

učitelj takšnega učenca čim hitreje prepozna in začne izvajati njemu ustrezen program.«  

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (1999) poudarja, da v prvem triletju delo z 

učenci poteka praviloma v obliki individualizacije in didaktične (notranje) diferenciacije. Za 

kakovostno izvedbo individualizacije pouka in notranje diferenciacije je nujno, da učitelj 

kontinuirano spremlja razvoj učenca na vseh področjih – spoznavnem, interesno - 

motivacijskem, čustveno - socialnem, telesnem pa tudi na področju moralnega in telesnega 

razvoja (Ferk v Bezić, 2012). 

Proces prepoznavanja nadarjenih in prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela se dejansko 

prične že takoj po vstopu učenca v šolo in se za razrednika v prvem triletju v glavnem 

zaključi z evidentiranjem potencialno nadarjenih otrok ob koncu tretjega razreda ter z 

ocenjevanjem nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami nadarjenosti, ko učenec že obiskuje 4. 

razred.  Po V. Ferk (v Bezić, 2012, str. 135) so temeljne naloge učitelja prvega triletja:   

- dobro poznavanje celotnega Koncepta ter redno spremljanje strokovne literature; 

- načrtovanje različnih oblik individualizacije in diferenciacije pouka za učence, ki 

kažejo znake nadarjenosti;  

- procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in 

potreb nadarjenih učencev;  

- razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učenci v okviru izvajanja drugih dejavnosti na 

šoli in upoštevanje njihovega mnenja; 

- vodenje portfolia ali posebnega dosjeja učenca, v katerem se spremlja učenčevo 

napredovanje ter proces učenja (močna in šibka področja); 

- opazovanje učenčevega funkcioniranja v skupini ter emocionalnega in socialnega 

razvoja; 

- oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca na oddelčnem učiteljskem 

zboru ter 

- ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami (v začetku 4. razreda).  
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Razrednik načrtuje pouk učnociljno, učnoprocesno in učnovsebinsko. Pri tem naj bi v 

največji meri individualiziral oz. prilagajal cilje, vsebine (obseg, globina) in didaktično 

metodične pristope (oblike, metode, tehnike, pripomočke) posamezniku, njegovim 

značilnostim, potrebam, željam in interesom. Načrtuje različne oblike notranje 

diferenciacije, pri tem pa še posebej premišlja, kako bo oblikoval učne skupine, da bo 

dosegel zastavljene cilje. Prehajanje med skupinami mora biti fleksibilno. Učitelj sproti 

spremlja učenčevo delo ter si beleži rezultate opazovanja. Za učno zmožnejše učence in 

tiste, ki kažejo izrazite znake nadarjenosti na enem ali več področjih, išče takšne načine 

učenja, ki bodo v čim večji meri prispevali k napredovanju učenca na določenem področju 

(ciljna, vsebinska in procesna individualizacija).  

Prav tako razrednik organizira tudi dejavnosti, kjer se lahko še okrepi učenčeva samozavest 

(dodatni pouk, interesne dejavnosti in druge oblike izobraževanja, sobotna šola, tekmovanja, 

natečaji, …). O svojem posebnem delu z učencem, z učenčevimi dosežki in vedenjem je 

dolžan sproti seznanjati starše, se z njimi posvetovati in tako usklajevati pričakovanja in tudi 

dejavnosti (Ferk v Bezić, 2012). 
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2.9 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NADARJENIMI UČENCI 

Dejavniki, ki vplivajo na to, da bo potencialno nadarjena oseba uspela v življenju, so 

mnogoteri in kompleksni. Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovati osnove za 

vseživljenjsko učenje. Vse sodobne družbe težijo k višji kakovosti edukacije, da bi lahko vsi 

dosegli več. Strokovnjaki se strinjajo, da pristopi, ki koristijo razvoju nadarjenih, praviloma 

koristijo tudi razvoju vseh drugih učencev (Bezić, 2006).  

Glede na mnogoterost in večdimenzionalnost nadarjenosti so strokovnjaki oblikovali 

različne kurikularne modele, ki opisujejo oblikovanje in uresničevanje nadarjenosti. Po 

Škufci (2006, str. 82): »so kurikularni programi za nadarjene učence izobraževalni 

programi oziroma učni načrti, ki so načrtovani in izvedeni v določeni državi ali regiji z 

namenom pospeševanja in izobraževanja nadarjenih in talentiranih učencev. Uporaba 

programa pomaga posameznemu nadarjenemu učencu uresničevati edukativne potrebe in 

želje. Zagotovljena je pomoč v boljšem razumevanju samega sebe, v uspešnem in 

zadovoljnem osebnostnem razvoju in izobraževalnem prilagajanju. Kurikuralni modeli 

poudarjeno razvijajo kreativnost, kognitivni stil, kritični odnos do znanja, divergentno in 

globalno mišljenje ter metakognicijo. Poudarjeno je tudi razvijanje lastnosti, kot so varnost, 

vztrajnost pri učenju, toleranca do nejasnega, pripravljenost tvegati, samospoštovanje, 

moralna hrabrost, optimizem itd.« 

Obstaja več temeljnih konceptov kurikulov, vendar T. Bezić (2006) izpostavi dva temeljna 

pristopa – akademski in obogatitveni. Akademski učni pristopi poudarjajo poglabljanje in 

pospeševanje, obogatitveni pa ustvarjalnost, sodelovanje in motivacijo. Vsi programi morajo 

razvijati višje oblike mišljenja, vključevati avtentične probleme in naloge za preverjanje 

(problemski pouk), raziskovalno učenje in raziskovanje, uporabo več različnih virov in 

sodobne tehnologije ter razvijati metakognitivne kompetence. Zelo se priporočajo projektno 

delo, sodelovalno učenje in socialne ter umetniške dejavnosti. Delo lahko poteka samostojno 

ob podpori mentorja, v parih, manjših skupinah ali tudi v posebej oblikovanih oddelkih 

oziroma dejavnostih (npr. poletne šole, raziskovalni tabori, oddelki za priprave na 

tekmovanja itd.) Ne glede na spoznanja različnih raziskav, so najbolj popularni obogatitveni 

programi in med njimi je tudi Renzullijeva koncepcija nadarjenosti, ki jo bom podrobneje 

predstavila v nadaljevanju.  
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2.9.1 RENZULLIJEVA KONCEPCIJA NADARJENOSTI  

»Renzulli gradi na interesih nadarjenih učencev. Učna področja se med seboj razlikujejo tudi 

po zanimivosti. Nekatera izzovejo večje interese učencev, zato se lažje učijo. Interesi 

učencev in privlačnost učne naloge oblikujejo energijo, ki določa nivo posvečanja učnim 

nalogam. Zato je nujno potrebno, da so ob upoštevanju učenčevih interesov tudi učne naloge 

zanimive in privlačne.« (Škufca v Založnik, 2006, str. 84)  

Model obogatene triade po Škufci (v Založnik, 2006, str. 84) ponuja tri tipe obogatitve 

rednega pouka in šolskega dela: 

- Splošne raziskovalne aktivnosti (Tip 1). 

Vsebuje učne aktivnosti in izkušnje, ki so zasnovane tako, da pripeljejo nadarjene učence v 

soočenje s tistimi temami, za katere se resnično zanimajo. Vzgoja poteka v različnih oblikah, 

kot so strokovne ekskurzije, obiski gostujočih predstav, intervjuji, videofilmi, demonstracije 

pojavov, interesno razvojni centri itd.  

- Skupinske aktivnosti (Tip 2). 

Učne aktivnosti drugega tipa vsebujejo metodo in učne postopke, ki se pretežno usmerjajo v 

višje psihične procese in v razvoj mišljenja. Priporočeni postopki in metode so: metoda 

možganske nevihte, učenje s predpostavkami, evalvacija pojavov, klasifikacija, analiza, 

opazovanje, sintetiziranje, divergentno mišljenje itd. 

- Individualne razlike, raziskovanje v manjših skupinah na resničnih problemih 

(Tip 3). 

Pri teh aktivnostih učenci postanejo raziskovalci resničnih problemov. Učni proces vključuje 

razpoznavanje problema, uporabo ustrezne raziskovalne metodologije in razvijanje 

produktov, ki so resnično v pomoč ljudem in ustanovam.  

Model obogatene triade poteka pretežno v naravnih okoliščinah. Podlaga za takšen pristop 

leži v sami naravi človekove ustvarjalne aktivnosti, saj so učenci po naravi radovedna bitja, 

usmerjena k reševanju življenjskih problemov. Za celovito in aktivno učno dejavnost 

potrebujemo resnični interes in razlog za akcijo. Model obogatene triade ima namen 

pomagati učencem pridobiti si osebno znanje o svojih sposobnostih, interesih in stilih 

učenja. Zato model ne vključuje samo učenja samega, temveč tudi analizo spoznavnih poti 

(metakognicijo) (Škufca v Založnik, 2006).  
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2.9.2 NAČRTOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA DELO Z 

NADARJENIMI UČENCI 

Pri načrtovanju individualiziranega programa za delo z nadarjenimi moramo biti pozorni na 

to, da vsebuje eno najpomembnejših načel, in sicer skrb za celostni razvoj. Nacionalni 

kurikularni svet pri Ameriškem inštitutu za izobraževanje nadarjenih in talentiranih predlaga 

načela za izdelavo diferenciranega programa za nadarjene učence. Žagar (v Bezić, 2006) 

izpostavi načela, ki jih je priporočljivo upoštevati: 

- načelo širše učne vsebine (učna vsebina naj se povezuje s širšimi vprašanji, temami 

in problemi), 

- načelo interdisciplinarnosti (učitelj naj pri obravnavi določene učne teme integrira 

različne discipline oz. predmete), 

- načelo neposredne izkušnje (učitelj naj omogoči učencem neposredne izkušnje, ki so 

povezane z obravnavano temo), 

- načelo samostojnega učenja (učitelj naj omogoči učencem poglabljanje v učno snov, 

ki si jo sami izberejo v okviru širše teme), 

- načelo zahtevnosti učne vsebine (učitelj naj poskrbi za ustrezno zahtevnost učne 

vsebine, ki bo učencem omogočila razvijanje višjih miselnih procesov, kot so 

analiza, sinteza, vrednotenje ...), 

- načelo dajanja nalog odprtega tipa (učitelj naj se usmeri na naloge odprtega tipa, ki 

omogočajo več različnih rešitev), 

- načelo raziskovanja (učitelj naj razvija pri učencih raziskovalne veščine in spodbuja 

uporabo raziskovalnih nalog), 

- načelo integracije (učitelj naj učno snov podaja na način, ki integrira osnovna znanja 

učencev z zahtevnejšimi nalogami, ki od njih zahtevajo uporabo višjih miselnih 

procesov: induktivno in deduktivno sklepanje, analizo in sintezo), 

- načelo uvajanja novih tehnologij (učitelj naj v čim večji meri spodbuja produktivno 

ustvarjalnost učencev, tako da ustvarjajo izdelke, pri katerih se uporabljajo nove 

tehnike, materiali, oblike), 

- načelo osebnostne rasti (učitelj naj spodbuja osebnostni razvoj učencev in pozitivno 

samopodobo), 

- načelo evalvacije učnega procesa (učitelj naj evalvira dosežke na temelju ustreznih in 

specifičnih kriterijev, kot so učenčeva samoocena, kriterijski in normativni testi 

znanja, portfolio itd.). 
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Po T. Bezić (2006) je temeljno vprašanje pred pripravo programa, ali imamo o učencu, 

njegovih značilnostih, potrebah, interesih in željah zbranih dovolj kakovostnih podatkov in 

ali imamo jasen pregled, kaj v okviru šole in zunaj nje lahko ponudimo učencu. Pri odločitvi 

za pripravo programa ima izjemno pomembno vlogo učenec sam ter seveda njegovi starši.  

T. Bezić (2006) pravi, da naj individualiziran program dela za nadarjenega učenca 

vključuje naslednje elemente: 

- podatke o učencu, podatke o času izvedbe identifikacije in sodelujočih v pripravi 

programa; 

- izhodišča za načrtovanje individualiziranega programa – značilnosti, potrebe, 

interese in želje učenca; 

- načrt prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku in drugih dejavnostih na 

šoli ter zunaj nje; 

- načrt sprotnega spreminjanja in končne evalvacije načrta ter njegove morebitne 

revizije.  

Oblikovanje individualiziranega programa je izjemno zahtevna in kompleksna naloga 

strokovnih delavcev šole. Koordinacijo dela učiteljskega zbora vodi razrednik, vendar pa 

mora vodstvo šole zagotoviti preglednost uresničevanja celotnega Koncepta. Pri koordinaciji 

dela na šoli mu pomaga koordinator za delo z nadarjenimi oziroma svetovalna služba (Bezič, 

2006). 
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2.10 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

Za učitelje prvega triletja osnovne šole je ključno, da se zavedajo pomena zgodnjega 

prepoznavanja nadarjenosti in da začnejo potencialno nadarjene učence čim prej ustrezno 

vključevati v pouk oziroma prilagajati poučevanje njihovim nadpovprečnim sposobnostim. 

Čeprav po Konceptu postopek identifikacije v prvem triletju osnovne šole še ni predviden, 

morajo učitelji prav tako poznati značilnosti nadarjenih in postopke njihovega 

prepoznavanja, da tem učencem lahko prilagodijo metode in oblike učnega dela ter s tem 

pripomorejo k optimalnemu razvoju njihovih potencialov.  

Ob vstopu v šolo ima veliko otrok bogato predznanje, saj se dobro razvijajo že v 

predšolskem obdobju. Pogosto prenizke zahteve v procesu učenja v prvih treh razredih 

osnovne šole, ki jih določajo minimalni standardi znanja v učnih načrtih, povzročajo prehitro 

izgubo učne motivacije še posebno pri nadpovprečno sposobnih učencih. V tem obdobju je 

zato zelo pomembno, da zna učitelj pridobiti učenčevo pozornost in z učinkovito motivacijo 

narekovati dinamiko pouka.  

Kot učitelji se moramo zavedati, da imamo v razredu toliko potreb in želja, kolikor imamo 

učencev. Z ustreznim individualiziranim programom vplivamo na celostni razvoj vsakega 

učenca posebej.  
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Takoj, ko učitelj stopi med učence v razred, opazi, da se med seboj zelo razlikujejo, čeprav 

so vsi enake kronološke starosti. Opazi razlike v videzu, kulturi, značaju, obstajajo pa tudi 

razlike v njihovih sposobnostih in talentih. V prvem triletju postopek identifikacije 

nadarjenosti po Konceptu (1999) še ni predviden. O učenčevi potencialni nadarjenosti 

sklepajo razredni učitelji, zato je od njih odvisno, ali prepoznajo nadarjenost in ali znajo nato 

potencialno nadarjene učence ustrezno vključiti v pouk oziroma prilagoditi poučevanje 

njihovim nadpovprečnim sposobnostim.  

»Nadarjeni učenci imajo izredne sposobnosti ali potenciale, da pokažejo svoje dosežke na 

različnih področjih v primerjavi s svojimi vrstniki. Pri njih je moč zaznati nadpovprečne 

zmožnosti dokazovanja na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, 

vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem področju.« (Koncept, 1999) 

Nadarjeni učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 

programe in aktivnosti, saj imajo posebne potrebe, ki se v mnogih vidikih razlikujejo od 

potreb njihovih vrstnikov. Potrebe so kompleksne, sestavljene in prepletene ter terjajo v prvi 

vrsti razrednega učitelja, da jih ustrezno celovito prepozna in nadaljnje usmerja. Pripraviti 

mora natančne in kakovostne prilagoditve učnega dela ter jih tudi ustrezno izvesti. 

Cilji diplomskega dela so: 

- ugotoviti, po katerih lastnostih učitelji v prvem triletju osnovne šole prepoznajo 

nadarjene učence; 

- raziskati, kaj učiteljem dela pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

največ težav;  

- raziskati, na kakšne načine učitelji motivirajo potencialno nadarjene med poukom 

in katere prilagoditve dela uporabljajo; 

- raziskati, pri katerih učnih predmetih učitelji najpogosteje diferencirajo naloge 

oziroma učno delo za potencialno nadarjene učence v prvem triletju; 

- raziskati, katere dejavnosti šola organizira za razvijanje potencialno nadarjenih 

učencev v prvem triletju osnovne šole; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nika Kočevar; diplomsko delo 

27 

 

- ugotoviti, na kakšne načine učitelji v prvem triletju načrtujejo delo s potencialno 

nadarjenimi učenci; 

- ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo delo s potencialno nadarjenimi v prvem triletju 

osnovne šole. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Po katerih lastnostih učitelji prepoznajo potencialno nadarjene učence? 

2. S katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri prepoznavanju potencialno 

nadarjenih učencev? 

3. Kakšno pomoč drugih so učitelji deležni pri prepoznavanju potencialno nadarjenih 

učencev? 

4. Katere dejavnosti učitelji najpogosteje uporabljajo za motiviranje potencialno 

nadarjenih učencev? 

5. Katere prilagoditve dela učitelji najpogosteje uporabljajo v prvem triletju pri 

vključevanju potencialno nadarjenih učencev? 

6. Katere oblike načrtovanja dela učitelji najpogosteje uporabljajo pri delu s 

potencialno nadarjenimi učenci? 

7. Pri katerih učnih predmetih učitelji najpogosteje diferencirajo po učnih sposobnostih 

delo/naloge za potencialno nadarjene učence v prvem triletju osnovne šole? 

8. Katere dejavnosti izven rednega pouka v prvem triletju šola najpogosteje organizira 

za potencialno nadarjene učence? 

9. S katerimi težavami pri delu s potencialno nadarjenimi učenci se učitelji najpogosteje 

srečujejo? 

10. Kako učitelji ocenjujejo delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju 

osnovne šole? 

11. Kaj je po mnenju učiteljev prednost zgodnjega prepoznavanja in dela s potencialno 

nadarjenimi učenci? 

12. Kateri so za učitelje ključni problemi pri zgodnjem prepoznavanju in delu s 

potencialno nadarjenimi učenci? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovanje je potekalo s pomočjo deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja.  

 

3.4 VZOREC 

V raziskavo je bil vključen neslučajnostni vzorec. Predstavlja ga 35 od vseh 61 učiteljev, ki 

poučujejo v prvem triletju osnovnih šol v Šaleški dolini.  

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f % 

Ženski 35 100 

Moški 0 0 

Skupaj 35 100 

 

3.5 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Za empirično raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik (priloga 1) o prepoznavanju 

potencialno nadarjenih učencev in delu z njimi v prvem triletju osnovne šole, ki je sestavljen 

iz dvanajstih vprašanj. Tri vprašanja so odprtega tipa, osem vprašanj je ocenjevalnih lestvic 

in eno vprašanje od učiteljev zahteva rangiranje odgovorov. 

Trditve pri 2., 3., 4., 6. in 9. vprašanju se ocenjujejo s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer 

pomeni 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih ja, včasih ne, 4 – pogosto, 5 – vedno. Tudi trditve 

pri 5. in 8. se ocenjuje na lestvici od 1 do 5, kjer  pomeni 1 – nikoli, 2 – enkrat na leto, 3 – 

nekajkrat na leto, 4 – nekajkrat na mesec, 5 – nekajkrat na teden. Pri 10. vprašanju se 

strinjanje s posameznimi trditvami izraža na petstopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni 

sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Pri 7. vprašanju se učne predmete razvršča 

od 1 do 6 glede na diferenciacijo, pri čemer 1 predstavlja odgovor »najbolj pogosto«, 6 pa 

»najmanj pogosto«.  
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3.6 ZBIRANJE PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu juniju 2012. Raziskavo sem izvajala na sedmih 

matičnih osnovnih šolah in dveh podružničnih osnovnih šolah na področju Šaleške doline: 

OŠ Šoštanj, OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Antona Aškerca, OŠ Livada, 

OŠ Šalek in OŠ Gorica. Vprašalnike sem po šolah razdelila osebno. Svojo diplomsko 

raziskavo sem predstavila ravnateljem, svetovalnim delavcem ali predstavnikom učiteljev ter 

jim razložila navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Ti so nato vprašalnike 

razdelili učiteljem od 1. do 3. razreda. Izpolnjene vprašalnike sem prav tako prevzela na 

šolah osebno v dogovorjenem roku.  

 

3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke iz raziskave sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel in 

statističnega programa SPSS.  

Uporabila sem naslednje statistične izračune: minimalna vrednost, maksimalna vrednost, 

aritmetična sredina, standardni odklon. Izračunala sem tudi frekvence (f) in odstotke (%).  

Rezultati so v nadaljevanju predstavljeni opisno ter slikovno, v obliki tabel in grafov.  
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3.8 REZULTATI IN RAZLAGA 

3.8.1 Značilnosti potencialno nadarjenih učencev po oceni učiteljev 

 

Ko učitelj na začetku šolskega leta dobi v razred učenca, ki bi lahko bil nadarjen, bi moral 

imeti veliko didaktičnega in psihološkega znanja, da bi po določenih lastnostih takšnega 

učenca sploh lahko prepoznal. Svoja opažanja mora skrbno evalvirati in kasneje tudi 

analizirati. Ker nimamo natančno izdelanih kriterijev in meril o tem, kdo je nadarjen in kdo 

ne, me je zanimalo, katere so tiste lastnosti, po katerih učitelji, ki poučujejo v prvem triletju, 

sklepajo, da so učenci potencialno nadarjeni. 

 

Tabela 2: Značilnosti  potencialno nadarjenih učencev 

Lastnost  f 

Ustvarjalnost 28 

Razvito logično mišljenje 16 

Vedoželjnost 12 

Nadpovprečni učni rezultati 11 

Radovednost  8 

Iznajdljivost  8 

Doslednost  8 

Samoinciativnost  7 

Uspešno in hitro reševanje nalog 7 

Nadpovprečne sposobnosti 6 

Vztrajnost  6 

Bogato besedišče 5 

Široka razgledanost  5 

Skupinsko sodelovanje 4 

Samostojnost  4 

Kritičnost  4 

Čustvena in socialna zrelost 4 

Uporabno znanje 3 

Reševanje problemov 3 

Dober spomin 3 
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Medpredmetno povezovanje 2 

Rešitve podkrepi z argumenti 2 

Marljivost  2 

Hitra dojemljivost 2 

Zanesljivost  1 

Ambicioznost  1 

Poslušnost  1 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je najpogostejša lastnost, po kateri učitelji prepoznajo nadarjene 

učenca ustvarjalnost. Med pogostejše navedene lastnosti sodijo še razvito logično mišljenje 

vedoželjnost, nadpovprečni rezultati, radovednost, iznajdljivost, doslednost, 

samoinciativnost, uspešno in hitro reševanje nalog itd.  
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3.8.2 Težave učiteljev pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

 

Tabela 3: Težave pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

ZAZNANA TEŽAVA N min max M SD 

Nezainteresiranost za delo 35 1 4 2,63 0,77 

Čustvena nestabilnost 35 2 4 2,63 0,73 

Nesorazmeren učni uspeh pri vseh predmetih 35 1 4 2,54 0,74 

Socialno – ekonomski status družine 35 1 4 2,51 0,74 

Socialna izločenost 35 1 4 2,31 0,72 

Opomba: Učitelji so ocenjevali težave pri prepoznavanju učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi in 

talenti s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih ja, včasih ne, 4 – 

pogosto, 5 – vedno. 

 

Tabela 3 prikazuje pogostost zaznavanja težav učiteljev pri prepoznavanju potencialno 

nadarjenih učencev. Ob pregledu rezultatov ugotovimo, da se učitelji z vsemi težavami 

srečujejo približno enako pogosto, saj se večina srednjih vrednosti giblje okoli M=3,50. 

Učitelji se pri prepoznavanju nadarjenih največkrat srečajo z učenčevo nezainteresiranostjo 

za delo in njegovo čustveno nestabilnostjo (M=2,63), na dnu lestvice pa po raziskavi izstopa 

socialna nestabilnost (M=2,31). S to težavo se nihče od učiteljev ne sreča vedno, redko pa jo 

prepozna le dobra polovica anketiranih učiteljev.  

S. Knežević in M. Kunstek (2010, str. 163) prav tako pravita, da »je socialni status 

nadarjenih otrok običajno visok; drugi učenci jih z veseljem izberejo za prijatelje, spoštujejo 

jih zaradi dobrih razvitih veščin vodenja, reševanja problemov in razumevanja socialnih 

situacij.« Enako ugotavljam tudi jaz, saj imajo nadarjeni visoko socialno samopodobo. 
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3.8.3 Pomoč drugih učiteljem pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

 

Tabela 4: Pomoč drugih učiteljem pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

OBLIKA POMOČI DRUGIH N min max M SD 

Šolski svetovalni delavci 35 1 5 3,23 1,11 

Drugi učitelji 35 2 5 3,00 1,06 

Starši 35 1 5 2,97 0,92 

Preostali učenci v razredu 35 1 5 2,40 0,88 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost pomoči drugih pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev 

s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih ja, včasih ne, 4 – pogosto, 5 – 

vedno. 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da se učitelji pri prepoznavanju nadarjenih učencev najpogosteje 

obračajo na šolske svetovalne delavce. Vedno se na njih obrne 11,4 % učiteljev, pogosto pa 

34,3 %. M. Juriševič in B. Stritih (2012, str. 133) poudarjata, da »je vloga psihologa na 

področju dela z nadarjenimi pomembna in potrebna, saj psihološki prispevki poglabljajo 

razumevanje koncepta nadarjenosti ter z njimi povezane metodologije prepoznavanja 

učencev in prav tako koristijo pri širšem vpogledu v vzgojno-izobraževalni kontekst 

obravnave nadarjenih.« 

Včasih učiteljem pri prepoznavanju pomagajo tudi drugi učitelji (M=3,00) in starši 

(M=2,97). Glede na to, da so v prvem triletju starši tisti, ki svoje otroke najbolj poznajo in so 

tudi najdlje časa v stiku z njimi, bi pričakovala, da bi se ti uvrstili višje na lestvici.  
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3.8.4 Dejavnosti za motiviranje potencialno nadarjenih učencev 

 

Tabela 5: Dejavnosti za motiviranje potencialno nadarjenih učencev 

DEJAVNOST ZA MOTIVIRANJE N min max M SD 

Pohvala 35 3 5 4,34 0,68 

Zanimiva naloga/vprašanje 35 2 5 4,06 0,59 

Zanimiva učna snov 35 3 5 3,97 0,51 

Prevzem pomembne vloge pri izvajanju raznih 

dejavnosti 

35 2 5 3,77 0,73 

Humor med poukom 35 2 5 3,71 0,75 

Možnost izbire pri izvajanju raznih projektov in 

reševanju problemov 

35 1 5 3,48 1,01 

Nevsakdanja metoda dela 35 2 4 3,09 0,66 

Dodatna dobra ocena 35 1 5 2,80 1,16 

Raziskovalna naloga 35 1 5 2,71 1,10 

Opomba: Učitelji so ocenjevali uporabo dejavnosti  za motiviranje učencev z nadpovprečnimi 

sposobnostmi in talenti s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih ja, 

včasih ne, 4 – pogosto, 5 – vedno. 

 

Rezultati, predstavljeni v tabeli 5 kažejo, da učitelji najpogosteje za motivacijo učencev z 

nadpovprečnimi sposobnostmi ali talenti uporabljajo pohvalo (M=4,34). Vedno jo uporabi 

kar 45,7 % učiteljev. Med pogostejše motivacijske dejavnosti sodijo še zanimiva vprašanja 

oziroma naloge, zanimiva učna snov, prevzem različnih pomembnih vlog pri izvajanju 

raznih dejavnosti in humor. Najredkeje kot dejavnost za motiviranje potencialno nadarjenih 

učencev učitelji izberejo raziskovalno nalogo (M=2,71). Vedno jo izbere le 3 % anketiranih 

učiteljev. 

Tudi T. Pangerčič (2006) je to področje natančneje raziskala. Iz njenega diplomskega dela je 

mogoče povzeti, da nadarjene učence najbolj motivira zabaven pouk in ustne pohvale 

učiteljev. Ne želijo pa se toliko izpostavljati pred drugimi učenci in prevzemati razne 

vodilne vloge. Med uspešnejše motivatorje učitelji in učenci štejejo tudi raziskovalno delo, 

učence v veliki meri motivirajo tudi avtentične naloge in sproščeni odnosi med učitelji in 

učenci ter pohvale za uspešno delo. 
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M. Juriševič (2012b, str. 90) je v svoji raziskavi ugotovila, da »nadarjene učence za učenje v 

šoli najbolj motivirajo tiste sestavine pouka, ki spodbujajo ustvarjalno mišljenje na odnosni 

ravni šolske komunikacije: sproščeno in sodelovalno vzdušje, spoštovanje različnosti, 

zaupanje učitelja, priznanje za dosežke, avtentičnost učenja, razumevanje pri učenju, 

možnost odločanja, itd.«  

 

3.8.5 Prilagoditve dela pri vključevanju potencialno nadarjenih učencev  

 

Tabela 6: Prilagoditve dela pri vključevanju v pouk potencialno nadarjenih učencev 

PRILAGODITVE 

skoraj pri  

vsaki učni uri 

 

f  % 

nekajkrat 

na teden 

 

f         % 

nekajkrat 

na mesec 

 

f       % 

nekajkrat 

na leto 

 

f       % 

nikoli 

 

 

f       % 

Aktivnosti na različnih ravneh   9        25,7           20     57,1   5    14,3   1      2,9   0       0 

Prilagoditev obsega vsebine  16       45,7  12     34,3    6    17,1   1      2,9   0       0 

Prilagoditev tempa  25       71,4   8      22,9   1      2,9   1      2,9   0       0 

Razdelitev v homogene skupine   3         8,6  14     40,0  13   37,1   5    14,3   0       0 

Individualna zadolžitev učenca  12       34,3  16     45,7   7    20,0   0      0      0       0 

Reševanje problemske situacije  11       31,4  14     40,0   9    25,7   1      2,9   0       0 

Igra vlog   2         5,7        11     31,4  17   48,6   4    11,4   1      2,9 

Diskusija ali debata  14       40,0   8      22,9   7    20,0   3      8,6   3      8,6 

Priprava projekta   1         2,9   1        2,9   6    17,1  22   62,9   5    14,3 

Izvedba poskusa   1         2,9   2        5,7  19   54,3  12   34,3   1      2,9 

Delo na računalniku   0           0      10     28,6  13   37,1  7     20,0   5    14,3 

Posebna domača zadolžitev   1         2,9   6      17,1  23   65,7  4     11,4   1      2,9 

Opomba: Okrepljene številke v tabeli predstavljajo odgovor, ki je bil največkrat izbran. 
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Iz tabele 6 vidimo, katere prilagoditve dela pri pouku v prvem triletju osnovne šole učitelji 

najpogosteje uporabljajo pri vključevanju potencialno nadarjenih učencev.  

Rezultati kažejo, da 25 učiteljev od 35 kot prilagoditev dela skoraj pri vsaki učni uri izbere 

prilagoditev tempa. Tudi M. Juriševič (2012b, str. 56) je v svoji raziskavi ugotovila, da so 

učitelji mnenja, da je v naših šolah tempo učenja za nadarjene učence prepočasen, zato je 

zelo pomembno, da se učitelji tega zavedajo in ga poskušajo ves čas prilagajati.  

Slaba polovica anketiranih učiteljev skoraj pri vsaki učni uri prilagodi tudi obseg vsebine in 

kot metodo dela izbere diskusijo oziroma debato. Prav tako slaba polovica vprašanih 

učiteljev nekajkrat na teden učence razdeli v homogene skupine, individualno zadolži 

potencialno nadarjene učence ali pa kot prilagoditev izbere reševanje problemske situacije.  

Nekajkrat na mesec učitelji kot prilagoditev dela v prvem triletju uporabijo tudi igro vlog, 

izvedejo kakšen poskus, učence zaposlijo za računalnikom ali pa potencialno nadarjenim 

učencem pripravijo kakšno posebno domačo zadolžitev.  

Iz rezultatov je razvidno tudi, da je najredkeje uporabljena prilagoditev dela priprava 

projekta, saj ga 22 učiteljev od 35 vprašanih izbere le nekajkrat na leto, 5 učiteljev pa je 

odgovorilo, da projekta ne uporabi nikoli. Rezultate si lahko razlagamo, da je priprava 

projekta prezahtevna za učence prvega triletja ali pa ga učitelji ne znajo oblikovati za to 

stopnjo.  
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3.8.6 Oblike načrtovanja prilagoditev dela s potencialno nadarjenimi učenci  

 

Tabela 7: Oblike načrtovanja prilagoditev dela s potencialno nadarjenimi učenci 

OBLIKA NAČRTOVANJA POUKA N min max M SD 

Prilagoditve načrtujem sproti glede na posamezno 

učno uro. 

35 3 5 4,20 0,63 

Prilagoditev ne načrtujem posebej, ampak se 

učencem prilagajam sproti glede na potek učne ure 

in potrebe posameznika. 

35 2 5 3,63 0,97 

Prilagoditve načrtujem v letnem učnem načrtu. 
35 1 5 2,91 1,09 

Opomba: Učitelji so ocenjevali oblike načrtovanja pouka s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – 

nikoli, 2 – redko, 3 – včasih ja, včasih ne, 4 – pogosto, 5 – vedno. 

 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da učitelji najpogosteje načrtujejo prilagoditve sproti glede na 

posamezno učno uro (M=4,20), pri tem se za ta način načrtovanja vedno odloči kar 31,4 % 

anketiranih učiteljev, pogosto pa 57,2 %. Nato sledi odločitev učiteljev, da prilagoditev ne 

načrtujejo posebej, ampak se učencem prilagajajo glede na potek učne ure in sprotne potrebe 

posameznika (M=3,63). Šele kot zadnja izbrana oblika je, da učitelji prilagoditve načrtujejo 

že v letnem učnem načrtu (M=2,91). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nika Kočevar; diplomsko delo 

38 

 

3.8.7 Razvrstitev učnih predmetov glede na diferenciacijo dela/nalog po učnih 

sposobnostih za potencialno nadarjene učence  

 

Tabela 8: Razvrstitev učnih predmetov glede na diferenciacijo dela/nalog po učnih sposobnostih za 

potencialno nadarjene učence 

 NAJPOGOSTEJŠA UVRSTITEV % 

MATEMATIKA  1 60,0 

SLOVENSKI JEZIK 1 54,3 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3 68,6 

ŠPORTNA VZGOJA 4 45,7 

GLASBENA VZGOJA 5 31,4 

LIKOVNA VZGOJA 6 48,6 

Opomba: Učitelji so razvrščali učne predmete od 1 do 6 glede na to, kako pogosto pri njih diferencirajo po 

učnih sposobnostih delo/naloge, pri čemer je 1 – najbolj pogosto, 6 – najmanj pogosto. 

 

 

Graf 1: Razvrstitev matematike glede na diferenciacijo dela/nalog po učnih sposobnostih 

60 % 

34 % 

3 % 
3 % 

MATEMATIKA 

1. mesto diferenciacije

2. mesto diferenciacije

3. mesto diferenciacije

6. mesto diferenciacije



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nika Kočevar; diplomsko delo 

39 

 

 

 

Graf 2: Razvrstitev slovenskega jezika glede na diferenciacijo dela/nalog po učnih sposobnostih 

 

Graf 3: Razvrstitev likovne vzgoje glede na diferenciacijo dela/nalog po učnih sposobnostih 

 

Tabela 8 prikazuje, katero je najpogostejše mesto uvrstitve določenega učnega predmeta na 

lestvici pogostosti diferenciacije in koliko odstotkov učiteljev se je za to odločilo. 

Najpogosteje učitelji diferencirajo naloge za delo s potencialno nadarjenimi pri matematiki, 

pri tem je 60 % učiteljev ta predmet uvrstilo na prvo mesto, 34 % pa na drugo. Takoj za 

matematiko sledi slovenski jezik, s 54,2 % uvrstitve na prvo mesto in 40 % na drugo. Temu 

sledijo spoznavanje narave, športna vzgoja, glasbena vzgoja in na zadnjem mestu likovna 

vzgoja, katero je skoraj polovica anketiranih učiteljev uvrstila na zadnjo mesto lestvice.  
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3.8.8 Dejavnosti izven rednega pouka od prvega do tretjega razreda za potencialno 

nadarjene učence 

 

Tabela 9: Dejavnosti izven rednega pouka od 1. do 3. razreda za potencialno nadarjene učence 

DEJAVNOSTI 

skoraj pri  

vsaki učni uri 

 

f          % 

nekajkrat 

na teden 

 

f        % 

nekajkrat 

na mesec 

 

f      % 

nekajkrat 

na leto 

 

f      % 

nikoli 

 

 

f      % 

Dodatni pouk 

 

  6        17,1  17      48,6  10    28,6   0       0   2     5,7 

Interesne dejavnosti 

 

 11       31,4  18      51,4   1      2,9   0        0   5     14,3 

Poletni tabori 

 

  0           0   0         0    3      8,6   9    25,7  23    65,7 

Druženja potencialno 

nadarjenih učencev 

  0           0   0         0   5     14,3   3      8,6  27    77,1 

Priprave na udeležbo na 

tekmovanjih 

  0           0   5       14,3  23    65,7   2      5,7     5     14,3 

Ustvarjalne delavnice za 

nadarjene 

  0           0   0         0  10    28,6   2      5,7  23    65,7 

Sobotna šola 

 

  0           0   0         0   1      2,9   1      2,9  33    94,3 

Posebne ekskurzije 

 

  0           0   0         0   1      2,9   8    22,9  26    74,3 

Obiskovanje pouka v višjih 

razredih 

  0           0   0         0   4     11,4   0       0  31    88,6 

Opomba: Okrepljene številke v tabeli predstavljajo odgovor, ki je bil največkrat izbran. 
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Tabela 9 prikazuje, katere dejavnosti izven rednega pouka so organizirane na šolah za 

potencialno nadarjene učence v prvem triletju in kako pogosto se izvajajo. Na splošno lahko 

ocenim, da je na šolah izven rednega pouka slabo poskrbljeno za potencialno nadarjene 

učence v prvem triletju, saj se le dodatni pouk in interesne dejavnosti izvajajo nekajkrat na 

teden. Nekajkrat na mesec na šolah organizirajo tudi pripravo za udeležbo na tekmovanjih. 

V prvem triletju večina šol, glede na rezultate učiteljev, nikoli ne organizira poletnih 

taborov, raznih druženj potencialno nadarjenih učencev, niti ne ustvarjalnih delavnic, ki bi 

bile namenjene izključno nadarjenim. Prav tako ni v njihovi navadi, da bi se izvajale sobotne 

šole, posebne ekskurzije za potencialno nadarjene in obiskovanje pouka v višjih razredih.  

 

3.8.9 Težave učiteljev pri delu s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju 

osnovne šole 

 

Tabela 10: Težave učiteljev pri delu s potencialno nadarjenimi učenci 

Opomba: Učitelji so ocenjevali težave pri delu s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 

3 – včasih ja, včasih ne, 4 – pogosto, 5 – vedno. 

 

Tabela 10 prikazuje, s katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri delu s 

potencialno nadarjenimi učenci. Najbolj jih bremeni časovna stiska (M=3,54), pri tem se jih 

s to težavo vedno spopada 11 %, pogosto pa 49 % anketiranih učiteljev. Takoj za tem jih 

bremeni preveč administrativnega dela (M=3,34), nato premalo znanja o nadarjenih 

(M=2,94) in šele na koncu nemotiviranost učenca za delo (M=2,71).  

  

TEŽAVA PRI DELU N min max M SD 

Časovna preobremenitev 35 1 5 3,54 0,95 

Preveč administrativnega dela 35 2 5 3,34 0,97 

Premalo znanja o nadarjenih in njihovih potrebah 35 1 4 2,94 0,87 

Nemotiviranost učenca 35 1 4 2,71 0,79 
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3.8.10 Odnos učiteljev do nadarjenih učencev in dela z njimi 

 

Tabela 11: Vidiki učiteljev o delu z nadarjenimi 

Opomba: Učitelji so ocenjevali o delu z nadarjenimi s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – sploh se 

ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam. 

 

Tabela 11 prikazuje ocene učiteljev o vidikih dela z nadarjenimi. Iz rezultatov lahko podam 

splošno oceno, da večina učiteljev navaja, da dobro dela s potencialno nadarjenimi učenci. 

Učitelji se zavedajo, da je delo z nadarjenimi zahtevno (M=4,26), saj se kar slaba polovica 

anketiranih učiteljev popolnoma strinja s trditvijo, 40 % pa se jih delno strinja. Iz rezultatov 

lahko tudi sklepam, da se učitelji počutijo usposobljene za delo z nadarjenimi (M=3,66) in 

da po njihovi oceni posvečajo dovolj pozornosti potencialno nadarjenim učencem (M=3,60). 

Večina učiteljev se delno ne strinja ali sploh ne strinja s trditvijo, da nadarjenih učencev ni 

potrebno posebej motivirati za delo (M=1,74), prav tako pa se ne počutijo ogroženega s 

strani potencialno nadarjenih učencev (M=1,37). Kar 75,3 % anketiranih učiteljev se namreč 

ne strinja z zadnjo trditvijo. 

VIDIK O DELU Z NADARJENIMI N min max M SD 

Delo z nadarjenimi ocenjujem kot zahtevno. 35 1 5 4,26 0,98 

Za delo z nadarjenimi sem dovolj usposobljen/-a. 35 1 5 3,66 0,87 

Kot učitelj/-ica nadarjenim učencem posvečam 

dovolj pozornosti. 

35 2 5 3,60 0,88 

S prilagojenim vzgojno-izobraževalnim 

programom lahko nadarjeni v celoti razvijejo svoje 

sposobnosti in talente. 

35 1 5 3,17 1,20 

Šola organizira dovolj dejavnosti za nadarjene 

izven rednega pouka. 

35 1 5 2,40 1,33 

Nadarjeni učenci so že dovolj notranje motivirani 

in zato ne potrebujejo toliko zunanje motivacije. 

35 1 5 2,00 1,16 

Nadarjenih učencev se mi ne zdi potrebno posebej 

motivirati. 

35 1 5 1,74 1,12 

Včasih se počutim ogroženega s strani potencialno 

nadarjenih učencev. 

35 1 4 1,37 0,73 
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3.8.11  Prednosti zgodnjega prepoznavanja nadarjenosti po mnenju učiteljev 

 

Tabela 11: Prednosti zgodnjega prepoznavanja nadarjenosti 

PREDNOSTI f 

Boljše razvijanje učenčevih močnih področij 29 

Pravočasna usmeritev v dodatno delo in s tem poskrbimo, da se ne »polenijo« in 

zadovoljijo s povprečnimi rezultati 

3 

Neuresničitev učenčevih potencialov, če jim ne pomagamo 1 

Hitrejši napredek 1 

S tem dosežemo večji interes za učenje 1 

 

29 učiteljev od 35, torej 83 %, meni, da je največja prednost zgodnjega prepoznavanja 

nadarjenosti boljše razvijanje učenčevih močnih področjih. Slabih 10 % jim meni tudi, da je 

prednost pravočasna usmeritev v dodatno delo, saj s tem poskrbimo, da se učenci ne 

»polenijo« in zadovoljijo s povprečnimi rezultati. V raziskavi M. Juriševič (2012b), so 

učitelji v veliki meri enakega mnenja. Kot prednosti zgodnjega prepoznavanja so učitelji v 

moji raziskavi navedli še neuresničitev učenčevih potencialov, če jim ne pomagamo, hitrejši 

napredek in doseganje večjega interesa za učenje.  
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3.8.12 Ključni problemi pri zgodnjem prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci 

 

Tabela 12: Ključni problemi pri zgodnjem prepoznavanju in delu z nadarjenimi 

PROBLEMI f 

Težka prepoznavnost nadarjenih 10 

Preveliko število učencev v razredu 6 

Preobremenjenost učitelja 6 

Preveč časa se posveča učencem, ki imajo učne težave 6 

Pogosto prihajajo v šolo učenci z bogatim predznanjem (branje, pisanje, računanje), ki 

ne kaže prave nadarjenosti 

3 

Učni načrti so preveč natrpani 2 

Premalo širše podpore 2 

Da do 3. razreda ni mogoče z inteligenčnimi testi dokazati nadarjenosti 2 

Premalo ur dodatnih dejavnosti izven pouka 2 

Nezainteresiranost učiteljev za nadarjene 2 

Problem učenčevega nizkega socialnega statusa 2 

Večina učencev 1. – 3. razreda pogosto menja interese 1 

Prevelika skrb, da bo učenec preobremenjen 1 

Nadarjeni učenci po navadi niso vzorni učenci, njihovo pisanje ni najbolj estetsko, 

velikokrat so tudi neorganizirani in zmedeni 

1 

Premajhna prisotnost svetovalnih delavcev v oddelku 1 

Učitelji bi morali biti za delo (administrativno in praktično) tudi ustrezno finančno 

nagrajeni 

1 

Da učencem »pride v kri, da so nekaj več« in potem se polenijo 1 
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Iz tabele 13 ugotovim, da za učitelje največjo težavo pri zgodnjem prepoznavanju in delu z 

nadarjenimi učenci predstavlja njihova težka prepoznavnost. Dobra petina učiteljev jih meni 

tudi, da je težava preveliko število učencev v razredu, druga dobra petina učiteljev je 

mnenja, da so učitelji preobremenjeni, spet tretja, da učitelji preveč časa posvečajo učencem 

z učnimi težavami. Čeprav rezultati v raziskavi M. Juriševič (2012b) kažejo ravno 

nasprotno, saj imajo učitelji zelo pozitivno stališče do trditve, da je potrebno nadarjenim 

učencem posvečati prav toliko posebne pozornosti kot učencem, ki imajo učne težave, se je 

v moji raziskavi izkazalo, da v praksi velikokrat ni tako. Iz rezultatov se kot problem kaže 

tudi, da pogosto prihajajo v šolo učenci z bogatim predznanjem, ki že znajo pisati, brati ali 

računati in s tem ne kažejo prave nadarjenosti.  
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4 SKLEPI 

V procesu identifikacije in izobraževanja nadarjenih učencev, imajo učitelji izredno 

pomembno vlogo. Da lahko nadarjeni ustrezno razvijajo svoja močna področja, je ključnega 

pomena njihovo zgodnje prepoznavanje nadarjenosti in prilagoditev učnega procesa ter dela 

njihovim potrebah. Zato je zelo pomembno, da učitelji že v prvem triletju, čeprav takrat po 

Konceptu (1999) postopek identifikacije še ni predviden, prepoznajo potencialno nadarjene 

učence ter jim ustrezno prilagodijo metode in oblike dela.  

Osrednji namen mojega raziskovanja v diplomskem delu je bil ugotoviti, katere značilnosti 

predstavljajo kriterij, da učitelji učence prepoznajo kot potencialno nadarjene in kako jim 

nato zagotovijo kvalitetno izobraževanje.  

Na podlagi teoretičnih spoznanj sem oblikovala cilje raziskovanja in raziskovalna vprašanja, 

na katerih je temeljila raziskava. Z raziskovalnimi vprašanji sem skušala ugotoviti, po 

katerih lastnostih učitelji v prvem triletju prepoznajo potencialno nadarjene učence, kaj jim 

pri prepoznavanju povzroča največ težav in kdo jim pri tem pomaga. Zanimalo me je, kako 

učitelji motivirajo potencialno nadarjene učence za delo in na kakšne načine načrtujejo in 

prilagajajo metode dela. Raziskovala sem pri katerih učnih predmetih učitelji najpogosteje 

diferencirajo pouk, katere dejavnosti izven rednega pouka šola organizira za razvijanje 

potencialno nadarjenih učencev in kaj učiteljem pri delu z njimi povzroča največ težav. Na 

koncu so me zanimala še stališča učiteljev o delu z nadarjenimi in zakaj se učiteljem zdi 

pomembno zgodnje prepoznavanje nadarjenosti.  

Najprej sem raziskala, po katerih lastnostih učitelji v prvem triletju prepoznajo potencialno 

nadarjene učence. Ugotovila sem, da je najpomembnejša lastnost učenčeva ustvarjalnost, 

sledijo pa ji razvito logično mišljenje, nadpovprečni rezultati ter vedoželjnost. Vse lastnosti, 

razen zadnje, predstavljajo neke konkretne dosežke oziroma rezultate, ki se dajo meriti, zato 

je učiteljem po teh značilnostih najverjetneje veliko lažje prepoznati učence, ki izstopajo od 

vrstnikov po svojih nadpovprečnih sposobnostih in talentih. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, s katerimi težavami se učitelji 

najpogosteje srečujejo pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev. Ugotovila sem, da 

sta to nezainteresiranost učencev za delo in njihova čustvena nestabilnost. Nad rezultati sem 

presenečena, saj sem pričakovala, da bo višje uvrščena težava socialno-ekonomskega statusa 
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družine, saj menim, da lahko družine z višjim ekonomskih statusom svojim otrokom 

omogočajo več zunajšolskih dejavnosti, v katerih lahko njihovi otroci boljše razvijajo svoje 

potenciale.  

Zanimalo me je tudi, kakšne pomoči drugih so deležni učitelji pri prepoznavanju potencialno 

nadarjenih učencev. Rezultati so pokazali, da jim največkrat pomagajo svetovalni delavci. 

To je razumljivo, saj so oni za to strokovno usposobljeni, vendar se mi zdi, da so v tem 

prvem obdobju osnovne šole starši tisti, ki svoje otroke najbolje poznajo in bi lahko 

učiteljem pri tej nalogi bolj pomagali.  

V raziskavi sem ugotavljala tudi, katere dejavnosti učitelji najpogosteje uporabljajo za 

motiviranje potencialno nadarjenih učencev. Iz rezultatov je razvidno, da je najpogosteje 

uporabljena pohvala, takoj za njo pa zanimiva vprašanja oziroma naloge, zanimiva učna 

snov in šele na petem mestu pohvala, ki pa so jo po rezultatih drugih raziskava učenci 

najbolj željni.  

Ugotavljam tudi, katere prilagoditve dela učitelji najpogosteje uporabljajo pri vključevanju 

potencialno nadarjenih učencev. Izkazalo se je, da učitelji skoraj vsak dan prilagodijo tempo 

in obseg vsebine ter uporabijo diskusijo ali debato, pri kateri lahko potencialno nadarjeni 

učenci izrazijo svoja mišljenja.  

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere načine načrtovanja 

prilagoditev dela za potencialno nadarjene učence učitelji najpogosteje uporabijo. Da učitelji 

v prvem triletju najpogosteje načrtujejo prilagoditve sproti glede na posamezno učno uro, 

sem pričakovala, saj učiteljem v tem triletju še ni potrebno izdelati celotnega 

individualiziranega programa za delo z nadarjenimi. Takšnim učencem se prilagajajo sproti 

glede na učenčeve potrebe in želje.  

V raziskavi sem ugotavljala, pri katerih učnih predmetih učitelji najpogosteje diferencirajo 

po učnih sposobnostih delo oziroma naloge za potencialno nadarjene učence. Po mojih 

pričakovanjih se je izkazalo, da je to pri matematiki in slovenskem jeziku. Ker oba predmeta 

uvrščamo med t. i. »glavne učne predmete«, se mi zdi zelo pomembno, da učitelji pri njiju 

največ diferencirajo, vendar tudi pri preostalih učnih predmetih tega ne bi smeli zanemarjati.  

Zanimalo me je, katere dejavnosti izven rednega pouka v prvem triletju šola najpogosteje 

organizira za potencialno nadarjene učence. Dobljeni rezultati so pokazali, da vsaj enkrat na 

teden šole organizirajo interesne dejavnosti in dodatni pouk, kjer lahko učenci razvijajo 
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svoje potenciale. Še vedno menim, da je to premalo. Vsaj enkrat na leto bi bilo zaželeno 

organizirati še kakšna skupna srečanja učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi in talenti, 

kjer bi se lahko otroci družili, starši pa bi si izmenjali mnenja in izkušnje.  

 

Nadalje sem ugotavljala, s katerimi težavami pri delu s potencialno nadarjenimi učenci se 

učitelji najpogosteje srečujejo. Izkazalo se je, da se počutijo časovno preobremenjeni. Zaradi 

vse večje težnje učiteljev po urejanju dokumentacije in manj pomembnih stvareh, jim 

velikokrat zmanjka časa za učence.  

  

V raziskavi sem želela ugotoviti tudi, kako učitelji ocenjujejo vidik dela z nadarjenimi 

učenci. Rezultati kažejo, da se učitelji zavedajo zahtevnega dela z nadarjenimi, da menijo, 

da so za delo z njimi dovolj usposobljeni in da jim po njihovem mnenju posvečajo dovolj 

pozornosti. Povzamem lahko tudi, da učitelji menijo, da delajo z nadarjenimi dobro, kolikor 

je v njihovi moči, a se zavedajo, da šola še vedno poskrbi premalo za razvijanje njihovih 

močnih področij.  

 

Na koncu raziskave me je zanimalo še, kaj po mnenju učiteljev predstavlja prednost 

zgodnjega prepoznavanja in dela z nadarjenimi in kateri so za učitelje ključni problemi pri 

tem. Izkazalo se je, da učitelji menijo, da je največja prednost razvijanje učenčevih močnih 

področij, največji problem pri zgodnjem prepoznavanju in delu z nadarjenimi pa njihova 

težka prepoznavnost. Da bi se temu izognili, je potrebna ustrezna strokovna usposobljenost 

in zavedanje učiteljev o optimalnem razvijanju učencev, saj s tem določajo bistvo šolskega 

znanja in poučevanja.  
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Na podlagi rezultatov pridobljenih v raziskavi lahko v naslednjih točkah na podlagi 

raziskovalnih ugotovitev zagotovo izluščim nekatere bistvene poudarke in si odgovorim na 

zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- Najpomembnejša lastnost, ki za učitelje predstavlja kriterij, da je učenec potencialno 

nadarjen, je ustvarjalnost. 

- Pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev se učitelji najpogosteje srečujejo z 

učenčevo nezainteresiranostjo za delo in njihovo čustveno nestabilnostjo. 

- Pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev so učitelji v največji meri deležni 

pomoči šolskih svetovalnih delavcev. 

- Za motiviranje potencialno nadarjenih učencev učitelji najpogosteje uporabljajo 

pohvalo. 

- Pri vključevanju potencialno nadarjenih učencev učitelji največkrat prilagodijo 

tempo učenja. 

- Učitelji delo s potencialno nadarjenimi učenci najpogosteje načrtujejo sproti glede na 

posamezno učno uro. 

- Učitelji najpogosteje diferencirajo po učnih sposobnostih delo oziroma naloge pri 

matematiki. 

- Izven rednega pouka šola za potencialno nadarjene učence v prvem triletju 

najpogosteje organizira interesne dejavnosti. 

- Pri delu s potencialno nadarjenimi učenci se učitelji najpogosteje srečujejo s težavo 

časovne preobremenitve. 

- Učitelji ocenjujejo delo z nadarjenimi kot zahtevno. 

- Prednost zgodnjega prepoznavanja in dela z nadarjenimi je boljše razvijanje 

učenčevih močnih področij. 

- Ključni problem pri zgodnjem prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci je težka 

prepoznavnost nadarjenosti. 

 

Dobljene rezultate in ugotovitve diplomskega dela bom predstavila ravnateljem in učiteljem 

prvega triletja osnovnih šol Šaleške doline in s tem poskušala vplivati na ozaveščenost 

učiteljev o prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci.  
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6 PRILOGA 

VPRAŠALNIK  

Spoštovani! 

Moje ime je Nika Kočevar in sem absolventka Pedagoške fakultete, oddelka za razredni pouk. Ker 

pripravljam diplomsko delo o prepoznavanju in delu z otroki, ki odstopajo od vrstnikov po svojih 

sposobnostih in talentih v prvem triletju osnovne šole, Vas vljudno prosim, da mi pomagate do 

nekaterih podatkov, tako da odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je anonimen. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. Naštejte pet najpomembnejših lastnosti učenca, ki za vas osebno predstavljajo 

kriterij, da ima učenec nadpovprečne sposobnosti ali talente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. V tabeli označite, kako pogosto se srečujete z naslednjimi težavami pri 

prepoznavanju takšnih učencev. 

 

Nezainteresiranost za delo vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Nesorazmeren učni uspeh pri vseh 

predmetih 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Čustvena nestabilnost vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Socialna izločenost vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Socialno – ekonomski status družine vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Drugo:       
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3. V tabeli označite, kako pogosto ste deležni pomoči drugih pri prepoznavanju 

potencialno nadarjenih učencev. 

 

Drugi učitelji vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Šolski svetovalni delavci vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Starši vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Preostali učenci v razredu vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Drugo:      

 

 

4. V tabeli označite, kako pogosto uporabljate naslednje dejavnosti za motiviranje 

učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi ali talenti za delo. 

 

Zanimiva učna snov vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Zanimiva naloga/vprašanje vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Prevzem pomembne vloge pri 

izvajanju raznih dejavnosti 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Raziskovalna naloga vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Pohvala vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Nevsakdanja metoda dela vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Dodatna dobra ocena vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Humor med poukom vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Možnost izbire pri izvajanju raznih 

projektov in reševanju problemov 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Drugo:      
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5. V tabeli označite, kako pogosto uporabljate naslednje prilagoditve dela pri 

vključevanju učencev z nadpovprečnimi sposobnosti ali talenti v pouk. 

 

 
skoraj pri  

vsaki učni uri 
nekajkrat 

na teden 
nekajkrat 

na mesec 
nekajkrat 

na leto 
nikoli  

Aktivnosti na različnih ravneh      

Prilagoditev obsega vsebine      

Prilagoditev tempa      

Razdelitev v homogene skupine      

Individualna zadolžitev učenca      

Reševanje problemske situacije      

Igra vlog      

Diskusija ali debata      

Priprava projekta      

Izvedba poskusa      

Delo na računalniku      

Posebna domača zadolžitev      
Drugo: 
 

     

 

6. V tabeli označite, kako pogosto uporabljate določeno obliko načrtovanja 

prilagoditve dela z učenci z nadpovprečnimi sposobnostmi ali talenti. 

 

Prilagoditve načrtujem v letnem učnem 

načrtu. 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Prilagoditve načrtujem sproti glede na 

posamezno učno uro. 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Prilagoditev ne načrtujem posebej, 

ampak se učencem prilagajam sproti 

glede na potek učne ure in potrebe 

posameznika. 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Drugo: 
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7. Razvrstite učne predmete od 1 do 6 glede na to, kako pogosto pri njih diferencirate 

po učnih sposobnostih delo/naloge za učence z nadpovprečnimi sposobnostmi ali 

talenti. 

(1 – najbolj pogosto ... 6 – najmanj pogosto)   

Z 0 (nič) lahko označite pri predmetih, pri katerem nikoli ne diferencirate dela. 

SJ MAT SPO GVZ LVZ ŠV 

      

 

8. V tabeli označite, kako pogosto šola organizira dane dejavnosti izven rednega 

pouka za učence z nadpovprečnimi sposobnostmi ali talenti od 1. do 3. razreda. 

 

 
nekajkrat 

na teden 
nekajkrat 

na mesec 
nekajkrat 

na leto 
enkrat 

na leto 
nikoli  

Dodatni pouk      

Interesne dejavnosti      

Poletni tabori      
Druženja učencev z nadpovprečnimi 

sposobnosti in talenti 
     

Priprave za udeležbo na tekmovanjih      

Ustvarjalne delavnice za nadarjene      

Sobotna šola      

Posebne ekskurzije      

Obiskovanje pouka v višjih razredih      
Drugo: 
 

     

 

9. V tabeli označite, kako pogosto se srečujete z naslednjimi težavami pri delu z 

učenci z nadpovprečnimi sposobnostmi ali talenti. 

 

Časovna preobremenitev vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Nemotiviranost učenca vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Preveč administrativnega dela vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Premalo znanja o nadarjenih in njihovih 

potrebah 

vedno pogosto včasih ja, 

včasih ne 
redko nikoli 

Drugo:      
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10. Svoje strinjanje s posameznimi trditvami izrazite na ocenjevalni lestvici z ocenami 

od 5 (popolnoma se strinjam) do 1 (sploh se ne strinjam). Obkrožite tisto oceno, ki 

najbolj odraža vaše stališče. Čim manjkrat poskušajte uporabiti oceno 3. 

5 4 3 2 1 

popolnoma se 

strinjam 

delno se 

strinjam 

ne morem se 

odločiti 

delno se ne 

strinjam 

sploh se ne 

strinjam 

 

Delo z nadarjenimi ocenjujem kot zahtevno. 5 4 3 2 1 

Za delo z nadarjenimi sem dovolj usposobljen/-a. 5 4 3 2 1 

Kot učitelj/-ica nadarjenim učencem posvečam dovolj 

pozornosti. 

5 4 3 2 1 

Nadarjenih učencev se mi ne zdi potrebno posebej 

motivirati. 

5 4 3 2 1 

Nadarjeni učenci so že dovolj notranje motivirani in zato 

ne potrebujejo toliko zunanje motivacije. 

5 4 3 2 1 

S prilagojenim vzgojno-izobraževalnim programom lahko 

nadarjeni v celoti razvijejo svoje sposobnosti in talente. 

5 4 3 2 1 

Šola organizira dovolj dejavnosti za nadarjene izven 

rednega pouka. 

5 4 3 2 1 

Včasih se počutim ogroženega s strani potencialno 

nadarjenih učencev. 

5 4 3 2 1 

 

11. Kaj je po vašem osebnem mnenju prednost zgodnjega prepoznavanja in dela z 

nadarjenimi učenci? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Kateri so po vašem osebnem mnenju ključni problemi pri zgodnjem prepoznavanju 

in delu z nadarjenimi učenci? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


